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poloostrov Peloponés – letovisko

1. Tolo 

Hledáte příjemné místo pro rodinnou 

dovolenou, kde je široká písečná pláž 

s opravdu velmi pozvolným vstupem 

do moře? Chcete zároveň pobývat 

v  lokalitě, kde si můžete vybírat z  re-

staurací, kaváren a cukráren? A je pro 

vás v neposlední řadě atraktivní blíz-

kost historických skvostů? Pak by Tolo 

mohlo být tou správnou volbou pro 

dovolenou s vizitkou Léto 2011.

Na široké písečné pláži je možnost 

pronájmu slunečníků a  lehátek, ne-

chybí ani nabídka vodních sportů. 

(Ceny z  roku 2010: šlapadla 9-12€/

hod., kánoe 5-7€/hod., jízda na nafu-

kovacích kruzích 12€/jízda, vodní ba-

nán 10€/jízda, vodní lyže 25€/15 min., 

pro začátečníky možnost zaučení.) 

K  návštěvě láká nespočet taverniček, 

restaurací, barů, kaváren, cukráren, 

obchodů s  potravinami i  suvenýry. 

Mimochodem, mnohé jídelní lístky 

i  poutače jsou psané v  češtině. V  le-

tovisku je též přístav, zastávky linky 

městského autobusu, stálý lékař, lé-

kárny, banka & bankomaty, interne-

tová kavárna, půjčovny motorek i aut. 

Určitě doporučujeme podniknout ro-

mantický večerní výlet lodí do přibliž-

ně 11 kilometrů vzdáleného Nafplia, 

kde nemusíte jen chodit, ale také se 

svézt výletním vláčkem. Za dvacet mi-

nut jízdy získáte velmi dobrou před-

stavu o  tomto okouzlujícím městě. 

V  Tolu a  okolí lze zvláště ráno nebo 

v podvečer, kdy už slunce tolik nehře-

je, podniknout celou řadu pěších vý-

letů a procházek. Jednou z nich může 

být i  dvoukilometrový výšlap k  mo-

dernímu modrobílému kostelíku nad 

Tolem jménem Agia Paraskevi, odkud 

je nádherný výhled na Tolo i  ostrovy 

v Argolském zálivu.

Pláž: písečná, při vstupu místy s oblázky

Vzdálenost od letiště v Kalamatě: cca 154 km

Hodnocení letoviska: příjemná rekreační 

oblast

je též pronájem osobního auta, autopůj-

čovny najdete v každém větším městečku. 

Do seznamu míst vhodných k  navštívení 

nezapomeňte připsat Nafplio, zcela unikát-

ní město poblíž letoviska Tolo, kde na Vás 

dýchne atmosféra starého Řecka. V každé 

denní i noční době má Nafplio svoje kouz-

lo. Zde stojí za to zapomenout na čas a pro-

cházet se podél pobřeží, loďkou se vydat 

na nedalekou pevnost Bourtzi, posedět 

v  kavárně u  osvěžující kávy frappé nebo 

vybírat z nepřeberné nabídky originálních 

suvenýrů.

Klienti směřující do Tola mají skvělou mož-

nost spojit koupání v  teplém moři s  ná-

vštěvou památek zapsaných v  Seznamu 

světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO – Akropolis v Athénách (zapsaná 

roku 1987), Delfy (1987), Epidaurus (1988), 

Meteoru (1988), Thessaloniki (1988), Olym-

pii (1989), Mystras (1989), Verginu (1996) či 

Mykény a Tyrins (1999). Na většinu míst se 

lze dostat díky fakultativním výletům, dru-

hou možností je zvolit přímo jarní či pod-

zimní poznávací zájezd. 

Peloponés – nejjižnější část řecké pev  niny, 

byl ve starověku pojmenován podle Pelo-

pa – mýthického krále v  Elidě. Ma lebnost 

zdejších míst zdůrazňují pomerančové a ci-

trusové háje, fíkovníky, cypřiše, eukalypty, 

olivovníky, agáve a vše, co ke zdejší bujné 

vegetaci patří. Turisty lákají na Peloponés 

historické památky, stejně jako klidná místa 

pro rodinnou dovolenou. Poloostrov Pelo-

ponés se skládá ze 7 krajů – Argolidy, Arká-

die, Achaie, Ilie, Korinthie, Lakonie a  Mes-

sénie. Nejznámější je pravděpodobně 

Argolida, kde se nachází Epidaurus, Nafplio, 

Argos, Mykény, Tíryns, Assini a řada dalších 

památek. Olympie, která leží v kraji Elis (Ilia) 

je neméně slavná. Pravidelně zde bývá za-

žehnut olympijský oheň. Bájemi opředená 

je Sparta, sídlo krále Meneláa, jehož ženu, 

krásnou Helenu, unesl trojský princ Paris, 

a tím rozpoutal trojskou válku. 

Po Peloponésu je snadné cestovat. Nezvo-

líte-li si organizovaný výlet, potom se za 

historickými památkami můžete vydat au-

tobusem, který jezdí většinou přesně podle 

jízdního řádu. Velmi snadný a  dostupný
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PRG – KLX, 02:45 hod., 1741 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-500/QS 506/7

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
cca 10:00 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 16:35 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1PEL-  (datum odletu)

Poloostrov PELOPONÉS – řecky 

Pelopónisos 

Plocha poloostrova: 21 440 km2 

Počet provincií – krajů: 7 (Arkádie, 

Argolida, Achaia, Korinthia, Lakonie, 

Messénie, Ilia) 

Počet obyvatel: 1.100.000

Nejvyšší vrchol: pohoří Taygetos

– 2407 m n. m.

Doba letu z Prahy: 2 hodiny 45 minut

Doba transferu z Kalamaty do Tola: 

cca 2 hodiny 30 minut
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Termíny zájezdů:
Květen 2011

Po Út St Čt Pá So Ne

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Červen 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Červenec 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Srpen 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Září 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Říjen 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 p
o

d
ro

b
n

o
st

i n
al

ez
n

et
e 

n
a 

st
r. 

18
-1

9

V VI VII VIII IX X

°C 25 29 31 32 28 24
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26

28

30

32

34
teplota vzduchu 

V VI VII VIII IX X

°C 20 21 24 25 24 22

20

21

22

23

24

25

26
teplota vody 

V VI VII VIII IX X

hod./den 8 11 12 11 9 7

7

8

9

10

11

12

13
sluneční svit 

TIP VTT: Podnikněte výletní plavbu na ostrovy Hydra a Spetses, cestou bývají v moři k vidění delfíni.

31  loď, autobus 1  pouze přílet1

27

10

w
e

b
o

v
é

 o
d

k
a

z
y www.peloponnisos.gr 

www.argolida.gr 
www.aroundgreece.com 
www.argos.gr 
www.visitgreece.gr
www.mystras.gr 
www.recko.cz
www.culture.gr 
www.nafplio.com
www.visitmessinia.com www.tolo-guide.gr
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poloostrov Peloponés – Tolo

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2004*
spokojeno 20 % 20 %
velmi spokojeno 80 % 80 %
nespokojeno 0 % 0 %

Hotel kat. C 
Aris
www.hotel-aris.gr 

POLOHA: tento tradiční třípodlažní rodinný hotel se po 

několika sezónách opět vrací do naší nabídky. Nachází 

se v klidném prostředí, na okraji letoviska, blízko přísta-

vu, do centra to je jen cca 50 m, kde jsou na hlavní třídě 

bohaté možnosti nákupů i zábavy. Nechybí obchody se 

suvenýry, minimarkety, supermarkety, zlatnictví, pošta, 

banka, stánky s rychlým občerstvením, cukrárny, kavár-

ny, restaurace, taverny, bary, diskotéky. 

PLÁŽ: užší písečná pláž s oblázky, které jsou i u vstupu 

do moře s pozvolným vstupem do vody, je hned před 

hotelem.

KAPACITA: celkem je zde 42 pokojů (1-, 2lůžkových 

s možností jedné přistýlky a pokoje pro rodiny s palan-

dou pro děti). Všechny pokoje jsou vybaveny koupel-

nou s vanou a sprchou nebo jen se sprchovým koutem, 

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

jmem, trezorem,  balkónem nebo terasou s  výhledem 

na moře (boční nebo přímý výhled). Jednolůžkové po-

koje mají boční výhled na moře, event. do vnitrozemí. 

Dětské postýlky na vyžádání zdarma. 

SLUŽBY: recepce, salónek, vnitřní bar s TV se satelitním 

příjmem a velkou obrazovkou, vnitřní restaurace s ven-

kovním posezením, kavárna na pláži. Wifi  zdarma v ce-

lém hotelu i na pokojích. 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – bufet, ve-

čeře se skládá ze salátů a  dezertů, které  jsou formou 

bufetu, předkrm a hlavní chod jsou servírované. 

SPORT A  ZÁBAVA: slunečníky a  lehátka na pláži zdar-

ma. Kulečník a šipky zdarma. Vodní sporty na pláži za 

poplatek. 

!
3 hlavní výhody hotelu: hned u moře, pří-
jemná rodinná atmosféra, ochotný personál. 

 

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

* poslední rok spolupráce

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06. 
16.06.

16.06. 
27.06.

27.06. 
07.07.

07.07. 
18.07.

18.07. 
28.07.

28.07. 
08.08.

08.08. 
18.08.

18.08. 
29.08.

29.08. 
08.09.

08.09. 
19.09.

19.09. 
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 16 700 17 300 17 700 18 400 18 700 19 500 18 700 18 400 17 700 17 300 16 700

DS 1/1 18 500 19 300 19 800 20 700 21 100 22 100 21 100 20 700 19 800 19 300 18 500

DS E/B 14 600 14 900 15 200 15 600 15 900 16 400 15 900 15 600 15 200 14 900 14 600

DT 1/2 14 400 14 800 15 000 15 500 15 700 16 200 15 700 15 500 15 000 14 800 14 400

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

DT 2. E/B 13 500 13 800 14 000 14 400 14 500 14 900 14 500 14 400 14 000 13 800 13 500

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

126 Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 295

zdarma
slunečníky
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poloostrov Peloponés – Tolo

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

Hotel  
Esperia 
www.esperia-hotel.gr 

POLOHA: velmi žádaný a  vyhledávaný hotel s  příjem-

nou rodinnou atmosférou se nachází na okraji letovis-

ka, hned vedle hotelu Ritsa, který máme též v nabídce. 

Do živého centra, kde jsou bohaté možnosti nákupů 

i zábavy, je to cca 530 m.

PLÁŽ: hotel je vzdálen od moře a písečné pláže s po-

zvolným vstupem do vody jen cca 30 m, přes silnici.

KAPACITA: v  hotelu je celkem 42 pokojů (1-, 2lůžko-

vých s  možností jedné přistýlky a  pokoje pro rodiny, 

kde je navíc palanda pro děti, eventuelně 2 přistýlky). 

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s  vanou 

a  sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, 

fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem, chlad-

ničkou, trezorem (zdarma), balkónem nebo terasou 

s menším nebo větším výhledem na moře. Dětská po-

stýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, výtah, salónek s TV se 

satelitním příjmem, vnitřní bar, vnitřní restaurace, ven-

kovní kavárna, malé fontánky, malá zahrada a  parko-

viště. Wifi  zdarma v prostoru recepce, salónku a v části 

u bazénu. 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a  večeře 

– bufet.

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

zénu zdarma. Kulečník (zdarma), stolní tenis (zdar-

ma). Slunečníky a  lehátka na pláži (za poplatek cca

6–8€/set/den). Vodní sporty na pláži (za poplatek).

!
3 hlavní výhody hotelu: dobře vybavené 
pokoje, ochotný personál, kousek od moře 
a pláže.

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06. 
16.06.

16.06. 
27.06.

27.06. 
07.07.

07.07. 
18.07.

18.07. 
28.07.

28.07. 
08.08.

08.08. 
18.08.

18.08. 
29.08.

29.08. 
08.09.

08.09. 
19.09.

19.09. 
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 16 200 17 600 17 000 18 700 18 000 18 700 18 000 17 600 17 000 17 600 16 200

DS 1/1 16 500 19 800 19 000 21 900 20 900 21 900 20 900 19 800 19 000 19 800 16 500

DS E/B 14 100 15 400 15 000 16 300 15 800 16 300 15 800 15 400 15 000 15 400 14 100

DS 2. E/B 13 700 14 700 14 300 15 500 15 100 15 500 15 100 14 700 14 300 14 700 13 700

DT 1/2 14 000 15 600 15 200 16 300 15 800 16 300 15 800 15 600 15 200 15 600 14 000

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

DT 2. E/B 13 000 13 900 13 600 14 500 14 200 14 500 14 200 13 900 13 600 13 900 13 000

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, 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 (pod-
mínkou 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 

127Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 295
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poloostrov Peloponés – Tolo

Hotel 
Helena 
www.elenashotel.gr

POLOHA: menší, zcela zrekonstruovaný hotel, s  pří-

jemnou a  přátelskou rodinnou atmosférou. Rušnější 

centrum s  řadou obchodů, restaurací, barů a  kaváren 

je vzdáleno cca 300 m od hotelu. Zastávka městského 

autobusu do Nafplia je poblíž hotelu. Doporučujeme 

individuální návštěvu tohoto města a jeho tržiště. 

PLÁŽ: hlavní široká písečná pláž letoviska je ve vzdále-

nosti cca 130 m, cestou přes silnici.

KAPACITA: hotel má 7 pokojů (1-, 2lůžkové), které jsou 

vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, WC, tele-

fonem, TV se satelitním příjmem (i s jedním českým ka-

nálem), fénem, rychlovarnou konvicí, možností připo-

jení na internet (wifi  zdarma), chladničkou, trezorem, 

balkónem nebo terasou s výhledem na hory, letovisko, 

nebo s částečným výhledem na moře. Klimatizace (za 

poplatek cca 6€/den). Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala, recepce (během dne až do pozd-

ních večerních hodin), telefonní automat, salónek 

s velkoplošnou TV se satelitním příjmem, kavárna, bar, 

restaurace, malá terasa s fontánkou, malá zahrada, par-

koviště. Wifi  v hotelu i na pokojích zdarma. 

STRAVOVÁNÍ: pouze snídaně – rozšířené kontinentální. 

U snídaní je navíc možnost samoobslužního (neomeze-

ného) doplňování nápojů, pečiva a marmelád. Předem 

je možné zakoupit si večeře formou bufetu v  hotelu 

RITSA (cca 250 m). V rámci kombinovaných a poznáva-

cích zájezdů a okruhů je v ceně již zahrnuta polopenze 

(+ večeře formou bufetu v hotelu RITSA).

SPORT A ZÁBAVA: využívat lze následující služby v ho-

telu RITSA, vzdáleném cca 250 m: bazén, dětský bazén, 

lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma), malé fi tcent-

rum (za poplatek cca 1€/den), internetový koutek (za 

poplatek cca 2€/dle dohody). Slunečníky a lehátka na 

pláži (za poplatek cca 6 až 8€/set/den). Vodní sporty na 

pláži (za poplatek).

!
3 hlavní výhody hotelu: velmi dobře vyba-
vené pokoje, blízko k moři a pláži, příjemná 
atmosféra.atmmmmosfosfss éraaa.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 30 % 25 %
velmi spokojeno 70 % 75 %
nespokojeno 0 % 0 %

Bazén hotelu Ritsa

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06. 
16.06.

16.06. 
27.06.

27.06. 
07.07.

07.07. 
18.07.

18.07. 
28.07.

28.07. 
08.08.

08.08. 
18.08.

18.08. 
29.08.

29.08. 
08.09.

08.09. 
19.09.

19.09. 
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 14 300 15 100 15 300 15 800 15 300 15 800 15 300 15 800 14 700 15 100 14 300

DS 1/1 15 300 16 200 16 300 16 900 16 300 16 900 16 300 16 900 15 700 16 200 15 300

DT 1/2 13 200 13 800 14 200 14 500 14 200 14 500 14 200 14 500 13 500 13 800 13 200

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)
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poloostrov Peloponés – Tolo

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

Hotel  
Ritsa
www.ritsas-hotel.gr

POLOHA: zrenovovaný hotel patří mezi velmi oblíbené 

„stálice“ v naší nabídce. Hotel nabízíme již 20. sezónu 

a  klienti se sem rádi vracejí. Nachází se v  klidné části 

letoviska, cca 600 m od centra. 

PLÁŽ: hlavní písečná pláž, která je k dosažení přes sil-

nici, je vzdálena cca 100 m od hotelu. Je s pozvolným 

vstupem do vody, ideální pro rodiny s dětmi. 

KAPACITA: v tomto hotelu rodinného typu je 33 pokojů 

(1-, 2lůžkové s  možností jedné přistýlky a  pokoje pro 

rodiny, kde je palanda pro děti a pokoj pro větší rodinu 

až se 3 dětmi, kde jsou přistýlky, event. pevná lůžka). 

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchou, 

WC, fénem, telefonem, klimatizací, trezorem, TV se sa-

telitním příjmem, možností připojení na internet (wifi  

zdarma), chladničkou a balkónem. Pokoje mají výhled 

na bazén, letovisko, okolní hotelovou zástavbu a hory. 

Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

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

satelitním příjmem, internetový koutek (notebook na 

recepci za poplatek cca 2€/dle dohody), hotelová re-

staurace, zahradní restaurace, bar a snackbar u bazénu, 

kavárna s velkým TV projektorem, malá zahrádka, par-

koviště. Wifi  zdarma – uvnitř hotelu a na pokojích.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře 

– bufet.

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

níky a  lehátka u  bazénu (zdarma). Malé fi tcentrum

(za poplatek cca 1€/den). Během pobytu pořádá hotel 

pro své hosty soukromý řecký večírek s tancem a repro-

dukovanou hudbou. Slunečníky a  lehátka na pláži (za 

poplatek cca 6 až 8€/set/den).

!
3 hlavní výhody hotelu: rodinné prostředí, 
příznivá cena, dobře vybavené pokoje.

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06. 
16.06.

16.06. 
27.06.

27.06. 
07.07.

07.07. 
18.07.

18.07. 
28.07.

28.07. 
08.08.

08.08. 
18.08.

18.08. 
29.08.

29.08. 
08.09.

08.09. 
19.09.

19.09. 
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 16 200 17 600 17 700 18 400 17 700 18 400 17 700 18 400 17 000 17 600 16 200

DS 1/1 18 000 20 200 20 300 21 300 20 300 21 300 20 300 21 300 19 300 20 200 18 000

DS E/B 13 800 15 300 15 300 15 800 15 300 15 800 15 300 15 800 14 900 15 300 13 800

DT 1/2 14 700 15 800 15 800 16 400 15 800 16 400 15 800 16 400 15 300 15 800 14 700

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

DT 2. E/B 13 100 13 800 13 800 14 200 13 800 14 200 13 800 14 200 13 500 13 800 13 100

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 13 let na druhé nebo třetí přistýlce, 
event. na čtvrtém a pátém lůžku
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Hotel  
Flisvos
www.fl isvoshotel.gr

POLOHA: příjemný hotel rodinného typu, zrekonstruo-

vaný v roce 2005, je postaven přímo nad mořem a leží 

nedaleko centra s řadou nákupních a zábavních mož-

ností. V okolí najdete celou řadu marketů, obchodů se 

suvenýry, restaurace, kavárny, bary aj.

PLÁŽ: široká písečná pláž letoviska se nachází ve vzdá-

lenosti cca 200 m, po silnici. Vstup do moře je pozvolný. 

KAPACITA: hotel má 36 pokojů (1-, 2lůžkové s možností 

jedné přistýlky a 3lůžkové pokoje), které jsou vybave-

ny koupelnou se sprchou, některé vanou a  sprchou, 

paralelním telefonem, možností připojení na internet 

(za poplatek), WC, klimatizací, fénem, telefonem, chlad-

ničkou, TV se satelitním příjmem, trezorem a balkónem 

s výhledem na hory a letovisko nebo na moře. Dětská 

postýlka na vyžádání zdarma. Jednolůžkové pokoje 

jsou jen s výhledem na hory.

SLUŽBY: vstupní hala, recepce, trezor, salónek, výtah, 

telefonní automat, bar, restaurace s výhledem na moře, 

kavárna s TV se satelitním příjmem. Wifi  zdarma k vyu-

žití v sesterském hotelu Flisvos Royal, cca 10 m. 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře 

– bufet.

SPORT A ZÁBAVA: hoteloví hosté mohou zdarma vyu-

žívat bazén se slunečníky a  lehátky v  hotelu FLISVOS 

ROYAL, cca 10 m. Slunečníky a lehátka na pláži (za po-

platek cca 6 až 8€/set/den). Na pláži jsou též bohaté 

možnosti různých vodních sportů (za poplatek).

!
3 hlavní výhody hotelu: dobře vybavené 
pokoje, hned nad mořem – krásná vyhlídka 
z hotelové restaurace, blízko pláže.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 30 % 25%
velmi spokojeno 70 % 75 %
nespokojeno 0 % 0 %

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

Bazén hotelu Flisvos Royal

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06. 
16.06.

16.06. 
27.06.

27.06. 
07.07.

07.07. 
18.07.

18.07. 
28.07.

28.07. 
08.08.

08.08. 
18.08.

18.08. 
29.08.

29.08. 
08.09.

08.09. 
19.09.

19.09. 
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 17 700 18 400 18 300 20 900 20 000 20 900 20 000 19 100 18 300 19 100 17 700

DS 1/1 23 000 24 200 25 000 27 200 25 700 27 200 25 700 26 400 25 000 26 400 23 000

DS E/B 15 700 16 200 15 700 17 100 16 500 17 100 16 500 16 200 15 700 16 200 15 700

DT 1/2 17 500 18 200 18 200 20 800 19 800 20 800 19 800 18 900 18 200 18 900 17 500

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

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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poloostrov Peloponés – Tolo

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

Hotel  
Flisvos Royal
www.fl isvoshotel.gr

POLOHA: moderní hotel, postavený v roce 1999, je situ-

ován jen pár kroků (cca 25 m) od moře. Hotel se nachá-

zí v klidnější části střediska, nedaleko centra, kde jsou 

restaurace, taverny, bary, kavárny, stánky s  rychlým 

občerstvením a obchody s potravinami, suvenýry, ovo-

cem a zeleninou.

PLÁŽ: široká písečná pláž je vzdálena cca 190 m a  je 

k dosažení po hlavní silnici. Vstup do moře je pozvolný. 

KAPACITA: v hotelu je 36 pokojů (1-, 2lůžkové s mož-

ností jedné přistýlky), které jsou vybaveny koupelnou 

s vanou a sprchou, paralelním telefonem a fénem, WC, 

klimatizací, telefonem, TV se satelitním příjmem, tre-

zorem, malou chladničkou a balkónem nebo terasou. 

Pokoje mají výhled na letovisko, hory, bazén nebo 

směrem k moři. V hotelu je též možnost propojených 

pokojů. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, trezor, výtah, telefonní 

automat, konferenční místnost, salónek, bar, restau-

race, kde se podávají snídaně, kavárna, venkovní bar 

a snackbar, terasa, malé parkoviště. Wifi  zdarma v pro-

storu recepce. 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – bufet přímo 

v hotelové restauraci, večeře – bufet v hotelu FLISVOS,

cca 10 m.

SPORT A ZÁBAVA: bazén, slunečníky a lehátka u bazénu

(zdarma). Bohatá nabídka vodních sportů na pláži (za 

poplatek). Slunečníky a  lehátka na pláži (za poplatek 

cca 6 až 8€/set/den). Možnosti denní i  noční zábavy 

v centru letoviska.

!
3 hlavní výhody hotelu: dobře vybavené 
pokoje, moderní design, příjemný bazén.

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

Dětské sle

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06. 
16.06.

16.06. 
27.06.

27.06. 
07.07.

07.07. 
18.07.

18.07. 
28.07.

28.07. 
08.08.

08.08. 
18.08.

18.08. 
29.08.

29.08. 
08.09.

08.09. 
19.09.

19.09. 
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 19 300 20 200 20 700 23 300 22 200 23 300 22 200 21 700 20 700 21 700 19 300

DS 1/1 25 700 27 200 26 300 31 200 29 300 31 200 29 300 27 900 26 300 27 900 25 700

DS E/B 15 700 16 200 16 000 18 400 17 700 18 400 17 700 16 500 16 000 16 500 15 700

DT 1/2 19 200 20 000 20 500 23 200 22 000 23 200 22 000 21 500 20 500 21 500 19 200

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

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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poloostrov Peloponés – Tolo

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 30 % 20 %
velmi spokojeno 70 % 80 %
nespokojeno 0 % 0 %

Hotel  
Epidavria
www.epidavria.com.gr

POLOHA: hotel se nachází poblíž živého centra letovis-

ka, kde jsou restaurace, taverny, kavárny, bary, stánky 

s rychlým občerstvením, potravinami, ovocem, zeleni-

nou, butiky, krámky se suvenýry aj. 

PLÁŽ: moře a písečná pláž jsou vzdáleny cca 80 m přes 

silnici.

KAPACITA: v  hotelu je celkem 40 pokojů (2lůžkových 

s možností jedné přistýlky a pokoje pro rodiny, kde jsou 

3 pevná lůžka a  jedna přistýlka). Všechny pokoje jsou 

vybaveny koupelnou se sprchovým koutem nebo va-

nou a sprchou, WC, klimatizací, telefonem, TV se satelit-

ním příjmem, malou chladničkou a balkónem s výhle-

dem do vnitrozemí, na okolní zástavbu nebo na moře. 

Trezor na recepci zdarma, fén na vyžádání na recepci 

zdarma. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, vnitřní bar a  kavárna 

s TV, výtah, vnitřní restaurace, venkovní restaurace na 

střeše hotelu s barem, parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – bufet. Ve-

čeře se skládají ze salátů (formou bufetu) a servírova-

ného předkrmu, hlavního chodu a  dezertu. Večeře je 

podávána na střeše hotelu, odkud je překrásný výhled 

na celé letovisko a ostrůvky v moři. 

SPORT A ZÁBAVA: slunečníky a lehátka na pláži (za po-

platek cca 6–8€/set/den).

!
3 hlavní výhody hotelu: milý personál, přá-
telské prostředí hotelu, blízko do centra. 

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06. 
16.06.

16.06. 
27.06.

27.06. 
07.07.

07.07. 
18.07.

18.07. 
28.07.

28.07. 
08.08.

08.08. 
18.08.

18.08. 
29.08.

29.08. 
08.09.

08.09. 
19.09.

19.09. 
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 17 300 18 000 17 300 19 600 18 800 19 600 18 800 18 000 17 300 18 000 17 300

DS E/B 15 300 15 800 15 300 16 900 16 400 16 900 16 400 15 800 15 300 15 800 15 300

DS 2. E/B 14 700 15 100 14 700 16 000 15 600 16 000 15 600 15 100 14 700 15 100 14 700

DT 1/2 17 200 17 800 17 200 19 500 18 700 19 500 18 700 17 800 17 200 17 800 17 200

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

DT 2. E/B 13 800 14 200 13 800 15 000 14 600 15 000 14 600 14 200 13 800 14 200 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, 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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poloostrov Peloponés – Tolo

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 35 % 25 %
velmi spokojeno 65 % 75 %
nespokojeno 0 % 0 %

Studia
Dimitra
POLOHA: studia s rodinnou atmosférou jsou vzdálena 

cca 30 m od centra letoviska. Samotné centrum, kte-

ré se každoročně rozrůstá o  nové ubytovací kapacity 

a možnosti nákupů, nabízí široké příležitosti k zábavě. 

Je zde řada restaurací, taveren, barů, obchodů, stánků 

s  rychlým občerstvením, pekáren, cukráren, lékáren, 

zlatnictví, minimarketů, supermarketů, obchodů se 

suvenýry aj.

PLÁŽ: studia jsou vzdálena cca 60 m od moře a  úzké 

písečné pláže s  kamínky. Hlavní široká písečná pláž 

letoviska s možnostmi vodních sportů, pronájmem slu-

nečníků a lehátek je vzdálena cca 500 m. Je k dosažení 

po hlavní silnici.

KAPACITA: celkem je zde 14 studií (2lůžkové s možností 

jedné nebo dvou přistýlek pro děti), která jsou vybave-

na koupelnou se sprchovým koutem, WC, fénem, TV se 

satelitním příjmem, kuchyňským koutem se základním 

vybavením, el. vařičem, chladničkou a balkónem nebo 

terasou s výhledem na letovisko, okolní zástavbu nebo 

směrem k moři. Klimatizace (za poplatek cca 4-5€/den/

pokoj). Dětská postýlka na vyžádání zdarma. Studia též 

nabízejí pro své hosty zdarma možnost zapůjčení slu-

nečníků a skládacích židlí na pláž. 

SLUŽBY: recepce (během dne), malý salónek s TV se sa-

telitním příjmem, vnitřní restaurace a zahradní taverna. 

Wifi  zdarma v přízemí budovy.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – formou 

bufetu v  klimatizované restauraci, servírované večeře 

(předkrm, salát, hlavní chod a  dezert) jsou podávány 

v  zahradní taverně před penzionem nebo ve vnitřní 

restauraci.

SPORT A ZÁBAVA: různé druhy vodních sportů na pláži 

(za poplatek). Denní i noční zábava v letovisku.

!
3 hlavní výhody studií: rodinné prostředí, 
blízko centra, dobrá cena.

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06. 
16.06.

16.06. 
27.06.

27.06. 
07.07.

07.07. 
18.07.

18.07. 
28.07.

28.07. 
08.08.

08.08. 
18.08.

18.08. 
29.08.

29.08. 
08.09.

08.09. 
19.09.

19.09. 
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 14 700 16 200 15 700 17 000 16 400 17 000 16 400 17 000 16 400 16 200 14 700

DS E/B 13 500 14 600 14 200 15 100 14 700 15 100 14 700 15 100 14 700 14 600 13 500

DS 2. E/B 13 000 14 000 13 700 14 500 14 100 14 500 14 100 14 500 14 100 14 000 13 000

DT 1/2 13 300 14 400 14 100 14 900 14 500 14 900 14 500 14 900 14 500 14 400 13 300

DT E/B 12 400 12 600 12 400 12 600 12 400 12 600 12 400 12 600 12 400 12 600 12 400

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  nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku
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poloostrov Peloponés – Tolo

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

Hotel  
Paradise Lost
www.paradiselost.gr

POLOHA: velmi populární hotel, kde se budete cítit jako 

ve ztraceném ráji, jak napovídá název hotelu – Paradise 

Lost. Hotel se nachází v  klidném prostředí. Živé cent-

rum letoviska je ve vzdálenosti cca 350 m. Zde je dosta-

tek možností nákupů i zábavy. 

PLÁŽ: písečná pláž a moře s pozvolným vstupem jsou 

ve vzdálenosti cca 120 m, přes silnici.

KAPACITA: v  hotelu je celkem 42 pokojů. V  naší na-

bídce máme studia pro 2 – 4 osoby, která tvoří jedna 

místnost s  1 – 2 přistýlkami nebo palandou pro děti. 

Dále je zde koupelna se sprchovým koutem nebo va-

nou a  sprchou, WC, klimatizace, fén, TV se satelitním 

příjmem, možnost připojení na internet (za poplatek), 

chladnička, balkón nebo terasa s výhledem na bazén, 

zahradu, vnitrozemí nebo moře. V některých studiích je 

kuchyňský kout se základním vybavením přímo na po-

koji, v jiných je kuchyňský kout společný se sousedním 

pokojem. Trezor na pokoji (za poplatek cca 1€/den). 

Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

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

se satelitním příjmem, výtah, vnitřní bar, vnitřní restau-

race, venkovní terasa, venkovní bar a snackbar u bazé-

nu, konferenční sál, zahrada a parkoviště. Wifi  po celém 

hotelu (za poplatek cca 1,50€/30 minut, cca 3€/hodina, 

cca 5 €/2 hodiny).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – bufet.

Večeře jsou servírované (někdy mohou být též formou 

bufetu – záleží na aktuální obsazenosti hotelu).

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

níky a lehátka u bazénu zdarma. Slunečníky a lehátka 

na pláži (za poplatek cca 6–8€/set/den).

!
3 hlavní výhody hotelu: milé prostředí, 
mimo hlavní silnici s dobrou dostupností do 
centra, pěkný bazén. 

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

06.06. 
16.06.

16.06. 
27.06.

27.06. 
07.07.

07.07. 
18.07.

18.07. 
28.07.

28.07. 
08.08.

08.08. 
18.08.

18.08. 
29.08.

29.08. 
08.09.

08.09. 
19.09.

19.09. 
29.09.

dnů 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 18 700 20 200 19 300 23 100 22 000 23 100 22 000 23 100 19 300 20 200 18 700

DS E/B 16 300 17 300 16 700 19 400 18 600 19 400 18 600 19 400 16 700 17 300 16 300

DT 1/2 18 500 20 000 19 200 23 000 21 900 23 000 21 900 23 000 19 200 20 000 18 500

DT E/B 13 200 14 200 13 800 14 200 13 800 14 200 13 800 14 200 13 800 14 200 13 200

DT 2. E/B 14 500 15 300 14 800 16 700 16 200 16 700 16 200 16 700 14 800 15 300 14 500

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 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 
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poloostrov PeloponésFakultativní výlety

1) Athény – hlavní město

Návštěvu hlavního města Řecka si rozhodně nenechte 

ujít. Athény (www.athensguide.com, www.stoa.org/athens) jsou 

sídlem prezidenta a významným kulturním i hospodář-

ským střediskem Řecka. Během celodenního výletu do 

Athén uvidíte to nejzajímavější, co toto město nabízí. 

Na úvod vás čeká návštěva Akropole a  zcela nového 

muzea, které vystavuje všechny exponáty nalezené 

na Akropoli i  v  jejím okolí. Z  vyvýšeniny se můžete 

pokochat pohledem na pahorky kolem. Přivřete-li oči 

a zasníte se, potom se můžete přenést do doby města 

za Perikla, který se zcela jednoznačně zasadil o rozvoj 

athénské demokracie a  potažmo i  o  kulturní a  mo-

censký rozvoj Athén. Následně zamíříte před brány 

Panathénajského stadiónu, postaveného na místě dří-

vějšího kamenného z roku 330 př. n. l. Další zastávkou 

je střídání stráží před prezidentským palácem, uvidíte 

i  impozantní budovu parlamentu. V  závěru vás čeká 

návštěva Archeologického muzea. Budete obdivovat 

exponáty, které zahrnují všechna období řecké historie 

od sochařsví, váz, šperků, mincí až po předměty kaž-

dodenního života. Cesta zpět do Tola je dle časových 

možností se zastávkou u průplavu Korinth. Orientační 

výše vstupného: cca 20€.

2) Argolida – okruh

Lekce řecké historie a mythologie na Vás čeká během 

celodenního okruhu krajem Argolida. První zastáv-

ka je v  Mykénách, kde doporučujeme kromě Átreovy 

pokladnice, Lví brány a  kruhových hrobů navštívit 

především nově otevřené muzeum, jehož stálá expo-

zice je opravdu velmi cenná a zajímavá nejen pro mi-

lovníky historie. Ve Starém Korinthu stojí za shlédnutí 

historický areál a muzeum. Volno bude na občerstvení, 

procházku nebo nákupy. Divadlo v Epidauru s nejlepší 

akustikou na světě je skutečná perla. Posaďte se do nej-

vyšších řad na kamenné kvádry, zavřete oči a  nasajte 

do sebe atmosféru tohoto posvátného místa. Divadel-

ní styly, žánry, texty a kostýmy se mění po staletí, diva-

dlo však zůstává. Orientační výše vstupného: cca 20€/

osoba. Zajímavé odkazy k výletu: www.grisel.net/corinth.htm, 

www.greekfestival.gr

3) Olympie

Chcete-li se dozvědět podrobnosti, zajímavosti, střípky 

a možná i nějaké drby o minulých olympijských hrách, 

neměli byste tento výlet určitě opomenout. Cesta au-

tobusem vede horskou krajinou a  náhorní plošinou 

kraje Arkádie. Cestou je možné spatřit místa, která byla 

zasažena ničivými srpnovými požáry v roce 2007. Řec-

ku tehdy přispěchala na pomoc celá řada států – Fran-

cie, Německo, Itálie, Norsko, Kanada, Kypr a další. Areál 

Olympie zůstal zachován, v okolí bylo zničeno mnoho 

vesnic, lesních porostů a bohužel byly i oběti na živo-

tech. Nedaleko města Megalopolis se dělá krátká pře-

stávka na občerstvení. Kolem poledního přijedete do 

Olympie, volno bude na prohlídku historického areálu 

a  nově otevřeného archeologického muzea. Expozice 

dějin olympijských her a vykopávek z Olympie se na-

chází u parkoviště autobusů ve starém muzeu. Orien-

tační výše vstupného: cca 9€/osoba. Zajímavý odkaz 

k výletu: www.galenfrysinger.com/olympia_greece.htm

4) Delfy

Časově náročnější výlet nabízí řadu zcela nevšedních 

a neopakovatelných zážitků. Možná sami poznáte, proč 

bylo toto posvátné místo tolik obdivováno a  budilo 

respekt. Cesta autobusem je obvykle kombinována 

s trajektem z přístavu v Egionu do Agios Nikolaos, po-

případě přejezdem přes most Rio – Antirio (ohňostro-

jem slavnostně otevřen 7. srpna 2004, most zkrátí čas 

přejezdu přes mořskou úžinu na 5 minut z původních 

pětačtyřiceti, jež si vyžadovala cesta trajektem). Cesta 

pokračuje dále až ke svahům Parnasu, kde ve výši cca 

700 m od nepaměti leží slavné orakulum, svatyně boha 

Apollóna a věštkyně Pýthie. V Delfách budete mít vol-

no na prohlídku celého areálu, stadiónu a divadla. Za 

návštěvu stojí i Tholos a muzeum, kde je umístěn zná-

mý „pupek“ světa – kámen, jenž ono centrum předsta-

vuje. Cesta zpět vede přes Théby a Korintský průplav, 

kde je čas pořídit z mostu nad ním atraktivní fotografi e 

do rodinného alba. Orientační výše vstupného: cca 9€/

osoba. Přeprava trajektem nebo přejezd po mostě je 

již zahrnut do ceny výletu. Zajímavé odkazy k  výletu: 

www.galenfrysinger.com/delphi.htm, www.delphic-oracle.info

5) Sarónské ostrovy

Lodní společnost Pegasus cruises, se kterou spolupra-

cujeme dlouhou řadu let, nabízí několik příjemných pla-

veb po moři. Jednou z možností je plavba na Sarónský 

ostrov Hydra (případně v kombinaci s ostrovem Spetses 

nebo též Poros). V období řeckých svátků a výročí se též 

konají speciální plavby s programem, např. rekonstruk-

ce námořní bitvy, což si určitě nenechte ujít. Další mož-

nou plavbou je celodenní výlet z tolského přístavu do 

Monemvasie (www.monemvasia.com, www.greecetra-

vel.com/monemvasia), jejíž dominantu tvoří byzantská 

pevnost, která je současně jedinou pevností, kde dopo-

sud žijí obyvatelé města. Zajímavé odkazy k výletům: 

www.pegasus-cruises.gr, www.hydra-island.com, www.hydra.gr

www.greeka.com/saronic/spetses, www.spetsesdirect.com 

www.poros.com.gr, www.greekislands.com/poros/home.htm

6) Noční plavba do Nafplia

Nasajte prázdninovou atmosféru okořeněnou tro chou 

dobrodružství a  tajemna. Obvykle v  pátek večer od-

plouvá z tolské zátoky moderní loď Alkyonis, která smě-

řuje do nedalekého města Nafplia. Jakmile připlujete do 

Nafplia, doporučujeme vydat se nejprve na náměstí 

Syntagma, kde stojí bývalá mešita, která byla sídlem 

řeckého parlamentu. (Druhou a  neméně atraktivní 

možností je nasednout do malého turistického vláčku 

a nechat se za cca 4€ provézt centrem městečka.) Na-

fplio je zcela jedinečné svou architekturou a vnitřním 

uspořádáním ulic a uliček. Vydejte se některou z nich, 

ve všech jsou unikátní krámečky se suvenýry, umě-

leckými předměty, kavárničky, restaurace, taverny… 

Nechte se zlákat posezením u výtečné a osvěžující kávy 

frappé, k tomu ochutnejte řecké sladké moučníky (do-

poručujeme „baklava, kataifi , ravani, jaurti me meli“…). 

Nemyslete na kalorie, jste na dovolené, zítra je také den 

a plavání v moři je ideální terapie. Návrat zpět kolem 

půlnoci. Krásný večer plný nevšedních zážitků.

7) Barbecue

Slunce, čisté moře, svěží vzduch, dobré jídlo, relaxace, 

dobrodružná plavba původně rybářskou bárkou pro 

cca 45 osob – tak to je v kostce popis výletu „barbecue“. 

Dopoledne vyrazíte z  tolského přístavu na půvabnou 

oblázkovou pláž v Argolském zálivu. Zde je čas nejen 

na koupání, ale také na skvělé jídlo. Kapitán lodi, skvě-

lý kuchař, Vám připraví chutný oběd, výtečné suvlaki 

s  řeckým salátem a  tzatziki a  k  tomu nalije osvěžující 

domácí víno. Poté odplujete na ostrůvek Daskalio. Zde 

se v „závětří“ turistického letoviska můžete těšit klidu 

a  samotě, dovádět ve vodě či se potápět a  pokoušet 

se o  nějaký neobvyklý úlovek. K  tomu Vám poslouží 

i šnorchly a další vybavení, které si můžete zdarma půj-

čit, stejně jako jsou k dispozici slunečníky.

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

Athény – hlavní město  cca 30€

Argolida – okruh  cca 26€

Olympie  cca 30€

Delfy  cca 35€

Sarónské ostrovy  cca 30 – 31€

Noční plavba do Nafplia  cca 10€

Barbecue  cca 27€ 

Ceny jsou uváděny za dospělou osobu. 
Děti do 5 let obvykle výlety a vstupy neplatí. 

Děti od 5 do 12 let mají obvykle slevu ve výši 50 %. 

Střídání stráží

Areál v Olympii

Ostrov Hydra
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Řecko

Plánovaný program
Termíny: 16.05. – 27.05. 2011
Trasa: ČR – NĚMECKO/RAKOUSKO – ITÁLIE – ŘECKO – TOLO – 
ATHÉNY – THESSALONIKI – PRAHA
doprava do Řecka: autobusem v kombinaci 
s trajektem, zpět pravidelnou linkou THESSALONIKI – PRAHA 
Nabídka tohoto zájezdu platí pro vybrané ubytovací kapacity 
– viz ceník na straně 300

 1. den -  odjezd z  ČR během dne, nástupní místa: Opava, Dolní 
Benešov, Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek Místek, 
Příbor, Nový Jičín, Hranice na Moravě, Přerov, Olomouc, 
Prostějov, Vyškov, Rohlenka, Brno, Velké Meziříčí (dál-
nice), Jihlava (dálnice), Pelhřimov (dálnice), Praha, 
Beroun (dálnice), Žebrák (dálnice), Rokycany (dálnice), 
Plzeň, cesta přes Německo/Rakousko do Itálie, noční 
přejezd 

 2. den -  příjezd do Itálie, nalodění v  přístavu v  Ankoně (event. 
v Bari nebo Brindisi) - dle aktuálního lodního řádu, na 
lodi jsou zajištěny polohovatelné sedačky uvnitř lodi (za 
poplatek možnost přiobjednat kajuty pro 1 – 4 osoby)

 3. den -   příjezd do Patrasu, transfer do Tola (dle časových 
možností po připlutí krátká zastávka v  Olympii, 
jinak transfer rovnou do letoviska), ubytování v  Tolu, 
večeře

 4. den -  snídaně, celodenní autobusový výlet s návštěvou pevnos-
ti Palamidy v  Nafpliu, město Nafplio, hrad v  Mykénách, 
Atreova pokladnice, areál ve Starém Korinthu, historický 
areál s divadlem a muzeum v Epidauru, večeře

 5. den -  snídaně, volno, fakultativně: výlet do SPARTY a  ke 
klášterům v MYSTRASU, večeře

SKQ – PRG  02:10 hod., 1220 km
PLÁNOVANÝ ODJEZD Z ČR:
16.05., během dne (autobus)

TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-500/ČSA OK 419 (zpět)

PLÁNOVANÝ ODLET Z THESSALONIKI: 
27.05., v cca 04:55 (pravidelná linka)

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 06:05 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1VSE-  (datum odjezdu)

ŘÍM

Neapol
Brindisi 

Bari

Ancona

 6. den -  snídaně, volno, fakultativně: LODNÍ VÝLET dle aktuální 

místní nabídky nebo BARBECUE, večeře

 7. den -  snídaně, odjezd z  Tola do Athén, zastávka u  průplavu 

Korinth, okruh Athénami s  prohlídkou střídání strá-

ží před prezidentským palácem, Olympijský stadión, 

Národní archeologické muzeum, Akropolis, dle časo-

vých možností Plaka, transfer do Delf, ubytování, večeře

 8. den -  snídaně, návštěva posvátného areálu, Tholos, mu zeum, 

volno, zastávka v  Thermopylách, cesta do hotelů na 

Olympské riviéře, ubytování, večeře

 9. den -  snídaně, volno, fakultativně: prohlídka města 

THESSALONIKI nebo návštěva HRADU nad vesnicí 

Platamonas, večeře

 10. den -  snídaně, celodenní výlet k  posvátnému pohoří Olymp 

až k vesnici Litochoro, vykopávky v Dionu a ve Vergině, 

večeře 

 11. den -  snídaně, celodenní výlet přes malebné údolíčko Tempi 

a městečko Kalambaka ke klášterům Meteora, prohlíd-

ka 2 klášterů, večeře

 12. den -  v časných ranních hodinách odjezd na letiště, odlet do 

Prahy pravidelnou linkou ČSA OK 419 v  04:55 hodin, 

přílet do Prahy v 06:05 hodin. Transfery zdarma do 88 

míst v ČR (viz katalog strana  18-19)

Řecko – poznáte tam všecko

Starý Korinth

Kláštery Meteora

Delfy

Divadlo v Epidauru

Athénská Akropole

Areál v Dionu
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Řecko

Orientační výše vstupného u výletů v ceně zájezdu: cca 110€/
osoba. Každý účastník hradí přímo na místě. Výše vstupného je uvá-
děna na základě platných cen z  roku 2010. O  případném zvýšení 
vstupného budete informováni v pokynech na cestu. 
Vstupné: mládež do 18 let, studenti ze zemí EU a novináři obvykle 
vstupné nehradí. Nutno předložit studentské průkazy (např. ISIC) 
a novinářské průkazy (např. Press), důchodci nad 65 let věku – mají 
obvykle slevu na vstupné ve výši 50 % - nutno prokázat se na místě 
pasem nebo OP. 
Orientační cena fakultativních výletů (na osobu): hrad nad 
Platamonasem – cca 10€/osoba, Thessaloniki – cca 25€/osoba, pří-
padná kombinace hrad + město – cca 29€/osoba, Sparta + Mystras 
– cca 25€/osoba (vstupné cca 5€), Lodní výlet – cca 30-31€/osoba, 
Barbecue – cca 27€/osoba.
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Změna pořadí jednotlivých výletů vyhrazena. 
Program může být též upraven dle aktuálního letového a  lodního 
řádu, který vstoupí v platnost v lednu/únoru 2011.
Zájezd je doprovázen českým delegátem, který podává výklad v au-
tobusu a na lodi. Některé fakultativní výlety se konají jen v případě 
dostatečného počtu zájemců nebo naopak jsou limitovány kapacitou 
autobusu nebo lodě.

Plánovaný program
Termíny: 09.10. – 20.10. 2011
Trasa: PRAHA – THESSALONIKI – ATHÉNY – TOLO – PATRAS – 
ITÁLIE – RAKOUSKO/NĚMECKO – ČR
doprava do Řecka: pravidelná linka PRAHA – THESSALONIKI – doprava 
do ČR – kombinace loď a autobus
Nabídka tohoto zájezdu platí pro vybrané ubytovací kapacity 
– viz ceník na straně 300

 1. den -  plánovaný odlet z  Prahy ve 23:45 hodin, pravidelná 
linka ČSA OK 418, let do Thessaloniki. Svozy na letiště 
zdarma z 88 míst v ČR (viz katalog strana 18-19) 

 2. den -  přílet, transfer do hotelů na Olympské riviéře, ubyto-
vání, snídaně, volno, oběd, fakultativně půldenní výlet 
prohlídka města THESSALONIKI nebo návštěva HRADU 
nad vesnicí Platamonas, večeře

 3. den -  snídaně, celodenní autobusový výlet k  posvátné hoře 
Olymp až k  vesnici Litochoro, vykopávky v  Dionu a  ve 
Vergině, večeře

 4. den -  snídaně, celodenní výlet přes malebné údolíčko Tempi 
a městečko Kalambaka ke klášterům Meteora, prohlíd-
ka 2 klášterů, večeře

(při odletu 09.10.) 
PRG – SKG, 02:10, 1220 km

PLÁNOVANÝ ODLET Z ČR:
09.10., 23:45 hod.

TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU:
BOE 737-500/OK 418

PLÁNOVANÝ PŘÍJEZD DO ČR:
20.10. ráno (autobusem) 

ČÍSLO ZÁJEZDU
1KRA-  (datum odletu)

 5. den -  snídaně, odjezd z  letovisek, zastávka v Thermopylech, 
návštěva posvátného areálu v Delfách, Tholos, muzeum, 
cesta do Athén, ubytování (večeři si v  Athénách každý 
zajišťuje individuálně, není zahrnuta v ceně)

 6. den -  snídaně, okruh Athénami s  prohlídkou střídání strá-
ží před prezidentským palácem, Olympijský stadión, 
Národní archeologické muzeum, Akropolis, dle časo-
vých možností Plaka, transfer do letoviska Tolo, zastáv-
ka u průplavu Korinth, večeře

 7. den -  snídaně, volno, fakultativně BARBECUE nebo LODNÍ 
VÝLET na Sarónské ostrovy, večeře

 8. den -  snídaně, celodenní autobusový výlet s  návštěvou pev-
nosti Palamidy v Nafpliu, město Nafplio, hrad v Myké-
nách + Atreova pokladnice, areál ve Starém Korinthu, 
průplav Korinth, historický areál s divadlem a muzeum 
v Epidauru, večeře

 9. den -  snídaně, volno, fakultativně SPARTA a kláštery MYSTRAS, 
večeře

 10. den -  snídaně, transfer do Patrasu s  krátkou zastávkou na 
prohlídku areálu v  Olympii, nalodění v  přístavu na 
trajekt, na lodi jsou zajištěny polohovatelné sedačky 
uvnitř lodi (za poplatek možnost přiobjednat kajutu pro 
1 – 4 osoby)

 11. den -   připlutí  do Itálie do přístavu Ankona (event. Bari nebo 
Brindisi – dle aktuálního lodního řádu), cesta přes Itálii, 
Rakousko/Německo, noční přejezd

12. den -  příjezd do ČR, zastávky na trase Plzeň, Rokycany 
(dálnice), Žebrák (dálnice), Beroun (dálnice), Praha, 
Pelhřimov (dálnice), Jihlava (dálnice), Velké Meziříčí 
(dálnice), Brno, Rohlenka, Vyškov, Prostějov, Olomouc, 
Přerov, Hranice na Moravě, Nový Jičín, Příbor, Frýdek 
Místek, Havířov, Karviná, Ostrava, Dolní Benešov, Opava

Letovisko Tolo

Pohled na město Nafplio

Mystras
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Řecká pevnina / Sarónské ostrovy 12-denní tradiční okruhy celým Řeckem

Plánovaný program
Termíny: 26.05. – 06.06. 2011
 1. den -  transfery na letiště zdarma z 88 míst v ČR (viz katalog 

strana 18-19). Odlet z Prahy ve 23:45 hodin, pravidel-
nou linkou ČSA OK 418 do Thessaloniki

 2. den -  přílet, transfer do hotelů na Olympské riviéře, ubyto-
vání, snídaně, volno, oběd, fakultativně půldenní výlet 
prohlídka města THESSALONIKI nebo návštěva HRADU 
nad vesnicí Platamonas, večeře

 3. den -  snídaně, výlet k  posvátné hoře Olymp až k  vesnici 
Litochoro, vykopávky v Dionu a ve Vergině – královské 
hroby Filipa II. a jeho rodiny, volno, večeře 

 4. den -  snídaně, celodenní výlet přes malebné údolí Tempi 
a městečko Kalambaka ke klášterům Meteora, prohlíd-
ka 2 klášterů, večeře

 5. den -  snídaně, transfer do Delf se zastávkou v Thermopylách, 
historický areál v  Delfách, volno na prohlídku, trajekt 
z  městečka Agios Nikolaos do Egionu (trajekt se hradí 
přímo na místě), příjezd do letoviska Tolo, ubytování, 
večeře

 6. den -  snídaně, volno, večeře
 7. den -  snídaně, celodenní výlet do Olympie, večeře 
 8. den -  snídaně, celodenní plavba na Sarónské ostrovy Hydra 

a Spetses, večeře 
 9. den -  snídaně, volno, fakultativně: autobusový výlet do 

SPARTY a  ke klášterům v  Mystrasu nebo fakultativně 
BARBECUE na ostrůvku Daskalio nebo fakultativně: 
výlet do NAFPLIA, pevnost Palamidy, večeře 

 10. den -  snídaně, celodenní výlet do Athén s  prohlídkou střídání 
stráží před prezidentským palácem, Olympijský stadión, 
Národní archeologické muzeum, Akropolis, transfer zpět 
do Tola se zastávkou u průplavu Korinth, večeře 

 11. den -  snídaně, celodenní výlet po památkách v kraji Argolida, 
areál v Mykénách + Atreova pokladnice, Starý Korinth, 
divadlo v Epidauru, večeře

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

PRG – SKG, 02:10 hod., 1220 km
KLX – PRG, 02:45 hod., 1741 km

TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-500 /ČSA OK 418/QS 507

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
26.05., cca 23:45 hod.   

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
06.06., cca 16:35 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1SPE-  (datum odletu)
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Orientační výše vstupného u  výletů v  ceně zájezdu: cca 
110€/osoba. Každý účastník hradí přímo na místě. Výše vstupného je 
uváděna na základě platných cen z roku 2010. O případném zvýšení 
vstupného budete informováni v pokynech na cestu. 
Vstupné: mládež do 18 let, studenti ze zemí EU a novináři obvykle vstup-
né nehradí (nutno předložit studentské průkazy (např. ISIC) a novinářské 
průkazy (např. Press), důchodci nad 65 let věku – mají obvykle slevu na 
vstupné ve výši 50 % - nutno prokázat se na místě pasem nebo OP. 
Orientační cena fakultativních výletů (na osobu): hrad nad 
Platamonasem – cca 10€/osoba, Thessaloniki – cca 25€/osoba, 
případná kombinace hrad + město Thessaloniki – cca 29€/osoba, 
Sparta + Mystras – cca 25€/osoba (vstupné cca 5), Barbecue – cca 
27€/osoba, Nafplio + pevnost Palamidy – cca 10€/osoba.

Plánovaný program
Termíny: 29.09. – 10.10. 2011
 1. den -  transfery na letiště zdarma z 88 míst v ČR (viz katalog 

strana 18-19). Odlet z Prahy, přílet do Kalamaty, trans-
fer do Tola, ubytování, volno, večeře

 2. den -  snídaně, celodenní výlet do Olympie, večeře
 3. den -  snídaně, volno, fakultativně: autobusový výlet do 

SPARTY a  ke klášterům v  Mystrasu nebo fakultativně 
BARBECUE na ostrůvku Daskalio nebo fakultativně: 
výlet do NAFPLIA, pevnost Palamidy a tržistě, večeře

 4. den -  snídaně, celodenní výlet po památkách v kraji Argolida, 
areál v Mykénách + Atreova pokladnice, Starý Korinth, 
divadlo v Epidauru, večeře

 5. den -  snídaně, celodenní plavba na Sarónské ostrovy Hydra 
a Spetses, večeře 

 6. den - snídaně, volno, večeře
 7. den -  snídaně, odjezd z  Tola do Athén, zastávka u  průplavu 

Korinth, okruh Athénami s  prohlídkou střídání strá-
ží před prezidentským palácem, Olympijský stadión, 
Národní archeologické muzeum, Akropolis, dle časo-
vých možností Plaka, transfer do hotelu v  Delfách, 
ubytování, večeře

 8. den -  snídaně, návštěva posvátného areálu, Tholos, muzeum, 
volno, zastávka v  Thermopylách, cesta do hotelů na 
Olympské riviéře, ubytování, večeře

 9. den -  snídaně, volno, fakultativně: prohlídka města 
Thessaloniki nebo návštěva hradu nad vesnicí 
Platamonas, večeře

 10. den -  snídaně, výlet k  posvátné hoře Olymp až k  vesnici 
Litochoro, vykopávky v Dionu a ve Vergině – královské 
hroby Filipa II. a jeho rodiny, večeře 

 11. den -  snídaně, celodenní výlet přes malebné údolí Tempi 
a městečko Kalambaka ke klášterům Meteora, prohlíd-
ka 2 klášterů, večeře

 12. den -  v  časných ranních hodinách odjezd na letiště, odlet do 
Prahy pravidelnou linkou ČSA OK 419 v 04:55 hodin, přílet 
do Prahy v  06:05 hodin. Transfery z  letiště zdarma do 88 
míst v ČR (viz katalog strana 18-19)

IKI

Velký řecký speciál

Olympie

Mykény

Průplav Korinth

Hydra

Kláštery Meteora

PRG – KLX, 02:45 hod., 1741 km
SKG – PRG, 02:10 hod., 1220 km

TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-500 /QS 506 a ČSA OK 419

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
29.09., cca 10:00 hod.   

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
10.10., cca 06:05 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1SPE-  (datum odletu)

Podrobnosti k zájezdům
– viz ceník na straně 300138
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Řecko11-denní kombinované zájezdy 

Kudy kam v Řecku

Orientační výše vstupného u  výše uvedených výletů (včetně 
trajektu u  3. dne): cca 80€/osoba. Každý účastník hradí přímo na 
místě. Výše vstupného je uváděna na základě platných cen z roku 2010. 
O  případném zvýšení vstupného budete informováni v  pokynech na 
cestu. 
Vstupné: mládež do 18 let, studenti ze zemí EU a novináři obvykle vstup-
né nehradí. Nutno předložit studentské průkazy (např. ISIC) a novinářské 
průkazy (např. Press), důchodci nad 65 let věku – mají obvykle slevu na 
vstupné ve výši 50 % – nutno prokázat se na místě pasem nebo OP. 
Orientační cena fakultativních výletů: NAFPLIO + PALAMIDY + 
tržiště – cca 10€/osoba, BARBECUE – cca 27€/osoba, OLYMPIE – cca 
30€/osoba. 

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 počtu zájemců nebo naopak 
jsou limitovány kapacitou autobusu nebo lodě.

Plánovaný program
Termíny: 06.06. – 16.06. 2011
 19.09. – 29.09. 2011
Nabídka tohoto zájezdu platí pro vybrané ubytovací kapacity 
– viz ceník na straně 300

 1. den -   odlet z Prahy (transfery na letiště zdarma z 88 míst v ČR 
- viz katalog strana 18-19), přílet do Kalamaty, transfer 
do Tola, ubytování, večeře 

 2. den -   snídaně, volno, fakultativně: výlet do NAFPLIA, pevnost 
Palamidy, tržiště, večeře

 3. den -  snídaně, celodenní výlet autobusem do Delf v  kombi-
naci s trajektem (trajekt se hradí přímo na místě), cesta 
zpět do Tola, večeře

 4. den -   snídaně, celodenní výlet autobusem do Sparty a klášterů
v Mystrasu, večeře

 5. den -   snídaně, volno, fakultativně: BARBECUE na ostrůvku 
Daskalio, večeře, noční plavba do nedalekého Nafplia 
(v ceně zájezdu) 

 6. den -  snídaně, celodenní výlet po památkách v kraji Argolida, 
areál v Mykénách + Atreova pokladnice, Starý Korinth, 
divadlo v Epidauru, večeře

 7. den -  snídaně, celodenní výlet do Athén, okruh Athénami 
s  prohlídkou střídání stráží před prezidentským palá-
cem, Olympijský stadión, Národní archeologické muze-
um, Akropolis, transfer zpět do Tola se zastávkou u prů-
plavu Korinth, večeře

 8. den - snídaně, volno, večeře 
 9. den -  snídaně, celodenní plavba na ostrovy v Sarónském moři 

Spetses a Hydra, večeře 
 10. den -  snídaně, volno, fakultativně: celodenní výlet do 

OLYMPIE, večeře 
 11. den -  snídaně, volno, transfer na letiště, odlet do Prahy. 

Transfery z letiště zdarma do 88 míst v ČR (viz katalog 
strana 18-19)

Taygetos
(2407 m)
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KALAMATA
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Nafplio

PRG – KLX, 02:45 hod., 1741 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-500/QS 506/7

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
cca 10:00 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 16:35 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU:
1PEL-  (datum odletu)

Ostrov Hydra

Akropole

Delfy

Sparta
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