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TIP VTT: Vypravte se do horských vesniček Vourliotes, Moni Vronta a Manolates poblíž Kokkari.

ostrov Samos

Samos vin doux. Není jistě náhodou, že 

víno ze Samosu si zvolil Vatikán jako svo-

je mešní víno.

Ostrov byl rodištěm proslulého mate-

matika Pythagora a  jako jeho připo-

mínku na letní dovolenou v  roce 2011 

si můžete přivézt keramický pohár, kte-

rý vymyslel a který funguje na principu 

spojených nádob, s  pomocí něhož se 

v minulosti snažili regulovat konzumaci 

vína.

Preferujete–li spíše zájezdy za pozná-

ním, může Vám Samos nabídnout ši-

rokou škálu zajímavých fakultativních 

výletů nejen po ostrově. Díky blízkosti 

turecké pevniny určitě stojí za zvážení 

například výlet do historického Efesu.  

Rozhodnete – li se tedy v létě 2011 pro 

letecký zájezd na řecké ostrovy, je Sa-

mos tou správnou destinací jak pro klid-

nou rodinnou, tak pro aktivně strávenou 

dovolenou. Věříme, že se Vám na Samo-

su bude líbit, stejně jako kdysi Marku 

Aureliovi s Kleopatrou, kteří si toto místo 

vybrali pro své líbánky.

staveb, které se částečně zachovaly až 

dodnes. Nejdůležitější stavbou byl pří-

stav s  neobyčejným chrámem bohyně 

Héry s  hradbami, které byly vystavěny 

v dórském a jónském slohu, a které stále 

udivují svojí mohutností. Na ostrově je 

také Eupalionský kanál (dlouhý 1350 m),

jeden z  technických zázraků antické 

doby. Tunel byl kopán ze dvou stran 

hory a  díky dokonalým matematickým 

propočtům se obě cesty spojily téměř 

uprostřed. Původně sloužil jako přívod 

vody do hlavního města, později také 

jako tajný průchod v případech obležení 

města. Nyní je to jedna z dalších hodnot-

ných památek, které si můžete na vlastní 

oči prohlédnout. Samos má řadu dalších 

pamětihodností, doporučujeme návště-

vu paleontologického, byzantského 

a archeologického muzea a také starého 

amfi teátru na svahu hory Kasti. Zajíma-

vé je i muzeum v městečku Pythagorion. 

Na ostrově je přes 20 pozoruhodných 

klášterů, které byly vystavěny převážně 

v 16. století.

Výborně se zde daří zemědělským pro-

duktům a vinné révě, jejímuž pěstování 

se věnuje mnoho místních obyvatel, žijí-

cích ve vesničkách na úpatí hor. Na tera-

sovitých vinicích vzniká jedno z nejlep-

ších sladkých muškátových vín na světě 

Samos nectar a  další vynikající suché 

víno Samena, velké oblibě se těší i sladké

 

Samos patří k  nejnavštěvovanějším ze 

severovýchodních egejských ostrovů – 

i přesto si však stále zachovává svou krá-

su a  tradiční řeckou atmosféru. Ostrov 

je také jedním z nejzelenějších a nejba-

revnějších v oblasti. Vápencové podloží 

přispívá k rozmanitosti vegetace a tak je 

stále plný květin – zdejší byliny jsou bo-

haté na aromatické a léčivé složky, kdysi 

jich tu rostlo přes 1100 druhů. 

K  rekreaci jsou tu ideální podmínky – 

jaro začíná poměrně brzy a  léto je zde 

dlouhé a  slunečné. Na ostrově je velké 

množství pláží. Ty jsou na jihu převáž-

ně písčité, naopak na severu povětši-

nou oblázkové. Mezi ty nejhezčí se řadí 

Mourtia, Tsamadou, Lemonakia, Kok-

kari, Potami, Limnionas, Chrissi Amos, 

Psyli Amos, Potokaki, Mykali, Tsambou, 

Balos… Každá je jedinečná, proto by 

byla škoda setrvávat po celý pobyt na 

jednom místě. 

Doporučujeme půjčit si motorku nebo 

auto a  poznávat krásy ostrova indi-

viduálně. A  že je co objevovat – exis-

tují doklady, že byl ostrov obydlen již 

v  prehistorickém období, cca 4 tisíce 

let před n.l. Velkého rozkvětu ostrov 

dosáhl v  6. století př.n.l. za vlády Poly-

krata, kdy vzniklo mnoho nádherných 

Ostrov Samos – řecky Sámos 

Hlavní město: Samos 

Plocha ostrova: 475 km2 

Délka pobřeží: cca 159 km

Počet obyvatel: cca 34 000 

Nejvyšší vrchol: Kerkis 1434 m n. m. 

Patron ostrova: Pythagoras 

Doba letu z Prahy: 2 hodiny 35 minut
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PRG – SMI, 02:35 hod., 1990 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-800/QS 536/7

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
cca 05:00 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 11:05 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1SAM-  (datum odletu)

Au
to

bu
so

vé
 t

ra
n

sf
er

y 
n

a 
pr

až
sk

é 
le

ti
št

ě 
/ z

 le
ti

št
ě 

ZD
AR

M
A 

Termíny zájezdů:
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www.diavlos.gr

www.fototravel.info

www.samoshilfe.net (jen v němčině)

www.samosail.com

www.celysvet.cz/pythagoras.php

www.angelfi re.com/super2/greece/samos.html

www.samos-beaches.com
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ostrov Samos – letoviska

bytu doporučujeme koupání na jedné 

z nejkrásnějších místních pláží Psili Am-

mos s jemným pískem, odkud je hezký 

výhled na protější romantický ostrůvek. 

Od městečka je vzdálena cca 10 km. Zá-

padně od letoviska je písčito-oblázková 

pláž Potokaki. 

Mimochodem, v  létě 2011 mají na Sa-

mosu natáčetet hollywoodští fi lmaři ži-

votopisný fi lm o slavném matematikovi 

a  hlavní ženskou roli by měla ztvárnit 

Penélope Cruze. 

Pláž: písčito-oblázková

Vzdálenost od letiště: cca 2 km

Vzdálenost od správního střediska: cca 14 km

Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny generace

6. Město Samos

Hlavní město ostrova je stupňovitě 

vystavěno nad zátokou Vathi. Vzniklo 

spojením staré vesnice Vathi a nového 

města Samos. Atraktivní je pobřežní 

promenáda posetá restauracemi, taver-

nami, cukrárnami a kavárnami. V cent-

ru je nepřeberné množství obchůdků 

a butiků, též se zde nachází vyhlášené 

archeologické muzeum, radnice, ortho-

doxní kostel a centrální park. Obzvláště 

zajímavé je muzeum, které tvoří dvě bu-

dovy – původní část z roku 1912 a mo-

derní z roku 1987, k obdivování jsou zde 

především vzácné sochy z Egypta, Per-

sie, Kypru i Samosu. Honosná je téměř 

5,50  m vysoká socha Koura. Vstupné 

činí cca 3€/osoba, otevřeno je denně 

kromě pondělí. Na jednom konci po-

břežní silnice je přístav a  na druhém 

konci turisty láká k  návštěvě muzeum 

vín, kde je velmi zajímavá expozice 

s možností ochutnání lahodného míst-

ního muškátového vína. Zdejší víno je 

oblíbeno nejen mezi místními, ale ob-

jednávají si ho i z Vatikánu.

Pláž: menší oblázková

Vzdálenost od letiště: cca 13 km

Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny generace

1. Votsalakia/Kampos

Malé turistické středisko na jihozápadě 

ostrova, rozprostírá se pod nejvyšším 

pohořím Oros Kerkis. Je zde dlouhá 

pláž, kde si turisté i  v  době hlavní se-

zóny najdou nerušené soukromí. Podél 

silnice vedoucí kousek nad mořem je 

pekárna a  několik restaurací, taveren, 

kaváren, obchodů s  potravinami a  su-

venýry. Nechybí ani bankomat a zastáv-

ka městského autobusu. Ideální místo 

pro relaxační rodinnou dovolenou 

nebo k dlouhým vycházkám do okolí či 

vnitrozemí, kde narazíte na divokou pří-

rodu, mořské zátoky a rázovité vesničky 

s místní neopakovatelnou atmosférou.

Pláž: dlouhá oblázková

Vzdálenost od letiště: cca 45 km

Vzdálenost od správního střediska: cca 50 km

Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny generace

2. Kokkari

Na severním pobřeží, přibližně deset 

kilometrů do města Samos, se nachází 

půvabné středisko Kokkari, mnohými 

označované za nejhezčí a  nejútulnější 

na ostrově. Jméno dostalo podle druhu 

cibule, která se tu pěstuje. Zdejší obláz-

ková pláž je cca 2,5   kilometru dlouhá 

a prakticky celou lemují menší hotýlky, 

taverny a restaurace. Za nimi se nachází 

komunikace, kterou však využívají jen 

místní obyvatelé a návštěvníci – kolem 

Kokkari je totiž postaven silniční ob-

chvat. Dále je zde množství obchůdků, 

barů, diskoték, půjčoven, stánků s  ob-

čerstvením a  podobně. Zdejší uličky 

jsou úzké, takže značná část z  nich je 

jednosměrná. 

Pokud byste chtěli vyzkoušet i jiné plá-

že, po cca třech kilometrech dojdete 

na Lemonakii nebo Tsamadou. Pokud 

se rádi koupete bez plavek, zastavte se 

hned na první pláži za letoviskem, kde 

jsou nudisté tolerováni. 

Z  letoviska se lze velmi pohodlně do-

stat linkovým autobusem do hlavního 

města, nebo na západě ležícího stře-

diska Karlovasi s  množstvím obchodů. 

Doporučujeme půjčit si alespoň na je-

den den motorku nebo auto a vydat se 

do hor vypínajících se hned za Kokkari. 

Vesničky Vourliotes nebo Manolates 

usazené ve svazích kopců vás okouzlí.

Vzdálenost od letiště: cca 22 km

Vzdálenost od správního střediska: cca 10 km

Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny generace

3. Mykali

Velmi poklidná oblast, která se pyš-

ní širokou a  dlouhou pláží s  oblázky, 

čistým mořem s  výhleden do Turecka 

a  možnostmi vodních sportů. Vhodné 

k  individuálním procházkám do okol-

ní krajiny. Za nákupy je třeba vyrazit 

hotelovým autobusem do Pythagorio-

nu či Samosu, v  okolí hotelu se žádné 

obchůdky nevyskytují. Další možností 

je pronajmout si motorku nebo auto 

a  poznávat ostrov soukromě, zastavo-

vat na nádherných vyhlídkách, stoupat 

ke klášterům a objevovat vesnice, které 

si stále udržují původní atmosféru.

Pláž: dlouhá oblázková

Vzdálenost od letiště: cca 8 km

Vzdálenost od správního střediska: cca 8 km

Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny generace

4. Possidonio

Toužíte po klidné atmosféře bez hluč-

ných turistů? Nepotřebujete k  prožití 

letní dovolené množství barů a  disko-

ték, ale naopak preferujete klid, pří-

jemnou atmosféru a fascinující přírodní 

scenerii? V  tom případě si Possidonio 

obklopené lesy v  kouzelné zátoce za-

milujete. Však i  mnozí majitelé lec-

kdy luxusních jachet kotví právě zde.

Z oblázkové pláže se vstupuje do moře, 

které má úchvatnou modro-zelenou 

barvu, večer můžete posedět v taverně 

a  naslouchat řecké hudbě a  šumu vln. 

Protože Possidonio je stranou hlavních 

komunikací, doporučujeme zapůjčit si 

alespoň na několik dní motorku nebo 

auto a podnikat individuální výlety po 

ostrově. Přímo v místě je jen malý kio-

sek s omezenou nabídkou zboží.

Pláž: menší oblázková

Vzdálenost od letiště: cca 18 km

Vzdálenost od správního střediska: cca 13 km

Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny generace

5. Pythagorion

V  přístavním a  velmi živém městečku, 

nejznámějším a  nejoblíbenějším na 

ostrově, nechybí snad nic, co hledá 

turista během své dovolené. Jsou tu 

bohaté možnosti denní i noční zábavy, 

nepřeberný výběr suvenýrů i restaurací,

taveren a  kaváren. Na zdejší písčito-

oblázkové pláži jsou možnosti vodních 

sportů. Dominantu tvoří malebný ry-

bářský přístav, kde kotví jednoduché 

loďky místních rybářů i  luxusní zahra-

niční jachty. Nad městečkem, pojme-

novaném po zdejším slavném rodáko-

vi, matematikovi a fyzikovi Pythagorovi, 

je ruina pevnosti z  19.  stol., která byla 

vybudována na obranu proti Turkům. 

V  těsném sousedství jsou roztroušeny 

zbytky křesťanské baziliky, vedle stojící 

kostel byl vystavěn v  roce 1824 po ví-

tězné bitvě nad Turky. 

Další zajímavostí je tunel Efpalineio 

Orygma, zpřístupněno je jen několik 

desítek metrů, je zde poměrně úzký 

vstup, ale příjemný chládek. Svého času 

bylo toto dílo považováno za osmý div 

světa. V budově radnice zájemci najdou 

archeologickou sbírku a  při výjezdu 

z Pyrhagorionu po levé straně zve k ná-

vštěvě folklorní muzeum. Během po-
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Hotel 
Kampos Village 
Resort
www.kamposvillage.gr 

POLOHA: dnes již velmi známý a žádaný hotelový areál, 

zasazený do zahrad s okrasnými květinami, keři a stro-

my (palmy, olivovníky), které poskytují sympatický stín, 

je postaven ve stylu ostrovní vesničky. Komplex, roz-

dělený do tří částí, působí velmi příjemným dojmem 

a je vhodný pro rodinnou dovolenou. Hotel se nachází 

v klidném prostředí na okraji letoviska, kde jsou mož-

nosti nákupů i  procházek do okolí. Doporučujeme 

návštěvu vesnice Ormos, cca 3km, kde je zachován 

tradiční ráz prostředí a staveb. Romantickou atmosféru 

dokreslují pohoří a  lesy za hotelem a mořské pobřeží 

před areálem. V okolí se nachází též bankomat, telefon-

ní automat, několik restaurací a obchůdků s potravina-

mi a  suvenýry. Autobusová zastávka je nedaleko a  je 

odtud možné 1x denně spojení do hlavního města (lís-

tek stojí cca 4€). K přepravě je možné použít i taxi (cca 

60€ do Pythagorionu a cca 80€ do Samosu).

PLÁŽ: oblázková pláž, místy písek, je ve vzdálenosti 

cca 100 m a je k dosažení přes silnici. Moře je zde čisté 

a osvěžující. 

KAPACITA: celková kapacita hotelového komplexu činí 

156 pokojů (1-, 2lůžkové s možností jedné nebo dvou 

přistýlek), které jsou vybaveny koupelnou se sprcho-

vým koutem, WC, klimatizací, chladničkou, telefonem, 

fénem, TV se satelitním příjmem (též 1 český kanál), 

balkónem nebo terasou s  výhledem na bazén, zahra-

du, hory, letovisko nebo směrem na moře. Trezor na 

pokoji (za poplatek cca 20€/pobyt). Dětská postýlka na 

vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala se salónkem a TV se sa-

telitním příjmem (hlavní budova), místnost na meetin-

gy, knihovnička, internetový koutek (za poplatek cca 

0,50€/30 minut, cca 1€/1 hodina), hlavní restaurace, 

taverna, kavárna, vnitřní bar, snackbar a  kavárna s TV 

se satelitním příjmem (i  s  jedním českým kanálem), 

venkovní bary a kavárna, prádelna (za poplatek), mini-

market s potravinami i suvenýry (cca 50 m od hotelu), 

zahrada, parkoviště. Wifi  poblíž recepce zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

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

SPORT A ZÁBAVA: 3 bazény, dětský bazén, slunečníky 

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

5-6,50€/set/den), dětské hřiště, dětský miniklub (pro 

děti od 4–12 let, cca 6x týdně, animace v cizím jazyce). 

Stolní hry, stolní tenis (zdarma), kulečník a  el. hry (za 

poplatek cca 1-2€/hra), volejbal, šipky. Hotel pro své 

hosty pořádá příležitostně řecký večírek nebo zábavní 

programy.

!
3 hlavní výhody hotelu: klidné a příjemné 
prostředí, nepřeplněné pláže, čisté moře.

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

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (od 07:00–09:45 hodin), obědy (od 12:30–14:00 hodin) 
a večeře (od 19:00–21:15 hodin) formou bufetu

V hlavním baru ANTHEMIS u bazénu je možná pozdní snídaně od 
10:00–11:00 hodin (jen káva, čaj, sušenky nebo koláčky)

V  hlavním baru ANTHEMIS u  bazénu jsou podávány svačiny 
formou teplých a  studených snacků od 11:00–12:00 hodin, 
od 15:00–17:30 hodin a od 22:30–23:00 hodin 

Sladké pečivo a sušenky od 17:00–18:30 hodin

Kopečkovou zmrzlinu od 10:00–23:00 hodin

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických (voda, 
ovocné šťávy, džusy, filtrovaná káva, černý čaj) a  místních alko-
holických nápojů (domácí víno, točené pivo, různé destiláty) od 
10:00 do 23:00 hodin

Alkoholické nápoje nejsou rozlévány dětem do 18 let

V cocktail baru a restauraci ORFEAS (v provozu jen v hlavní sezóně) 
je možná konzumace nápojů a  zmrzliny od 16:00–23:00 hodin 
a  večeře od 18:45–21:00 hodin – pouze na základě předešlé 
rezervace míst (restaurace je otevřena 5x v týdnu)

ostrov Samos – Votsalakia/Kampos

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

2. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

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 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 18 900 19 700 21 300 22 200 24 600 25 900 24 600 25 900 24 600 22 200 18 900

DS 1/1 21 600 22 600 24 900 26 300 29 600 31 400 29 600 31 400 29 600 26 300 21 600

DS E/B 16 700 17 200 18 400 19 000 20 700 21 600 20 700 21 600 20 700 19 000 16 700

DT 1/2 18 400 19 200 20 800 21 700 24 100 25 400 24 100 25 400 24 100 21 700 18 400

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

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

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji, 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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Studia a apartmány
Green Hill
http://greenhill.awardspace.biz

POLOHA: menší objekt s příjemnou rodinnou atmosfé-

rou se nachází v  klidné části oblíbeného turistického 

letoviska. Jak sám název studií („Green Hill“ – tedy Ze-

lený vrch) napovídá, leží na úbočí malého vršku. Ruš-

né centrum střediska je vzdáleno cca 200 m, zde jsou 

taverny, restaurace, bary, kavárny, internetová kavárna, 

kluby, supermarkety, stánky s  rychlým občerstvením, 

ovocem a zeleninou. Některé kavárničky v centru a ta-

verny u moře nabízejí pro své hosty wifi  zdarma. Dopo-

ručujeme navštívit též zdejší kostel Sv. Mikuláše (Agios 

Nikolaos), který je největší na ostrově, třetí největší 

v Egejském moři a šestý největší v Řecku. 

PLÁŽ: na dvě nejbližší oblázkové pláže (cca 200 m) se 

dostanete po schodech nebo krátkou procházkou 

malebnými uličkami Kokkari. Vzhledem k  tomu, že 

zde není plážový servis, doporučujeme vlastní slu-

nečník a  lehátko. Proslulá oblázková pláž Long Beach 

je k  dosažení příjemnou procházkou po promenádě 

podél pobřeží s  taverničkami (cca 600 m). Zde je po-

skytován plážový servis, stejně tak zázemí a služby pro 

příznivce windsurfi ngu (www.samoswindsurfi ng.gr).

Moře v letovisku je krásně čisté, s pozvolným vstupem. 

Zajímavý odkaz k  plážím v  letovisku a  okolí: www.sa-

mos-beaches.com.

KAPACITA: celkem je zde 6 studií a  4 apartmány. Stu-

dia pro 2 osoby se skládají z  jedné místnosti se sociál-

ním zařízením se sprchovým koutem, WC, fénem, TV, 

trezorem (zdarma), kuchyňským koutem se základním 

vybavením, vařičem, ledničkou, překapávačem na kávu 

a rychlovarnou konvicí, balkónem nebo terasou s výhle-

dem na zahradu, hory nebo lesy. Apartmány pro 4 osoby 

tvoří ložnice, obývací pokoj s  rozkládacím gaučem pro 

2 osoby, sociální zázemí se sprchovým koutem, WC, ku-

chyňský kout se základním vybavením, vařič, lednička, 

překapávač na kávu a rychlovarná konvice. Dále je zde 

fén, TV, trezor (zdarma), balkón nebo terasa s výhledem 

na zahradu, hory nebo lesy. Klimatizace (za poplatek cca 

6€/den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: malá zahrada. Wifi  v objektu zdarma. 

STRAVOVÁNÍ: vlastní s  možností vaření. Předem je 

možné dokoupit večeře v  taverně u  moře, která je 

vzdálená cca 300 metrů od studií. Večeře podávaná od 

19 do 20 hodin je servírovaná a skládá se z předkrmu, 

hlavního jídla, salátu pro dvě osoby a dezertu.

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

platek cca 6-8€/set/den). Na pláži bývá možné prona-

jmout si v hlavní sezóně windsurfi ng.

!
3 hlavní výhody studií: krásné prostředí, 
tradiční vesnička s kostelíčkem, možnosti pří-
jemných procházek do okolí.

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

ostrov Samos – Kokkari

Dětské slevy
1. dítě do 16 let – ubytování zdarma

2. dítě do 16 let – ubytování zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

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 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 14 100 14 300 14 900 15 300 15 700 16 100 15 700 15 300 14 900 14 300 14 100

DS E/B 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600

DT 1/2 13 700 13 900 14 500 14 800 15 300 15 700 15 300 14 800 14 500 13 900 13 700

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 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200

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

POLOHA: velmi známý a  žádaný hotel s  příjemnou 

rodinnou atmosférou se nachází v klidné části oblasti 

Mykali, jen pár kroků od moře s čistou a osvěžující vo-

dou. Doporučujeme ranní procházky podél pobřeží. 

Hotelovým autobusem je možné cestovat zdarma (6x 

týdně) do Pythagorionu (obvykle 1x denně) a do hlav-

ního města (obvykle 1x denně), kde je dostatek mož-

ností nákupů i zábavy. V okolí hotelu jsou jen 3 taverny.

PLÁŽ: dlouhá oblázková pláž s  pozvolným vstupem 

(přes minimálně frekventovanou silničku).

KAPACITA: v hotelu je celkem 60 pokojů (1-, 2lůžkových 

s  možností jedné přistýlky), které jsou vybaveny kou-

pelnou s  vanou a  sprchou nebo sprchovým koutem, 

WC, klimatizací (v provozu v červenci a srpnu v určitých 

časových intervalech), telefonem, fénem, chladničkou, 

TV se satelitním příjmem, balkónem nebo terasou s vý-

hledem na bazén, zahradu, hory nebo s bočním výhle-

dem na moře. Na terasách některých pokojů je snížený 

podhled do okolí. Propojené pokoje se nachází v  pří-

zemí hotelu. Trezor na recepci (za poplatek cca 10€/

pobyt). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, salónek, malá knihovna, 

vnitřní bar s TV se satelitním příjmem, venkovní terasa 

s posezením, vnitřní a venkovní restaurace, bar, snack-

bar a kavárna u bazénu, zahrada, parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře 

– bufet.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

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

5€/set/den). Dětský koutek, plážový volejbal, stolní 

tenis (zdarma), tenis (zdarma, poplatek za pronájem 

raket a  míčků cca 5€/hodina). Na pláži je možné ob-

vykle v  červenci a  srpnu provozovat vodní sporty (za 

poplatek).

!
3 hlavní výhody hotelu: klidné místo ideál-
ní k relaxaci, výhled z pláže na Turecko, pěk-
ná pláž a čisté moře. 

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

ostrov Samos – Mykali

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

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 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 20 100 20 900 20 700 21 600 20 700 23 000 21 900 23 000 20 700 21 600 20 100

DS 1/1 24 100 25 400 26 000 27 500 26 000 28 800 27 300 28 800 26 000 27 500 24 100

DS E/B 17 500 18 100 18 000 18 600 18 000 19 600 18 800 19 600 18 000 18 600 17 500

DT 1/2 17 500 18 200 18 000 18 700 18 000 19 700 18 900 19 700 18 000 18 700 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 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - 
dítě od 2 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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Hotel - apartments 
Possidonio
POLOHA: hotel s  příjemnou atmosférou se nachází 

v  romantickém prostředí hned u  moře, poblíž menší-

ho a klidného turistického střediska. Je zde jen jeden 

obchod se suvenýry a  základními potravinami. Něko-

lik dalších taveren se nachází na sousední pláži Klima, 

v docházkové vzdálenosti. Letovisko pro všechny, kteří 

si chtějí plnými doušky vychutnat klid, bylo pojme-

nováno Possidonio, neboť místní věří, že zde stával 

chrám boha Poseidóna. Je zde kostel Sv. Nikolaose, 

který doporučujeme navštívit. Spojení s ostatními mís-

ty na ostrově je možné taxíkem (cena do města Samos 

nebo Pythagorionu – cca 17€/jedna cesta/taxi včetně 

přistavení vozu, do nejbližšího velkého supermarketu 

cca 14€/jedna cesta/taxi včetně přistavení vozu). Pro 

individuální cesty za poznáním Samosu, jeho památek 

a dalších pláží, doporučujeme pronajmout si automo-

bil. S ohledem na možný výskyt komárů v letních měsí-

cích doporučujeme opatřit si repelentní přípravky.

PLÁŽ: s  drobnými oblázky se nachází hned u  hotelu, 

moře je zde čisté, s pozvolným vstupem vhodným též 

pro děti.

KAPACITA: hotelový areál se skládá z několika budov, 

celkem je zde 55 pokojů typu studia a  apartmány. 

Studia pro 2 – 3 osoby tvoří jedna místnost se 2 lůž-

ky a možností jedné přistýlky. Je zde koupelna se spr-

chovým koutem, WC, kuchyňský kout se základním 

vybavením s el. vařičem a chladničkou, překapávač na 

kávu a  rychlovarná konvice (jen na vyžádání), trezor 

(zdarma), TV se satelitním příjmem, balkón nebo terasa 

s  výhledem do zahrady, na bazén nebo na moře. Kli-

matizace (za poplatek cca 4-5€/den). Apartmány pro 

4 osoby – je zde několik typů. Jeden typ tvoří ložnice, 

dále obývací pokoj s dalšími 2 lůžky pro třetí a čtvrtou 

osobu, součástí tohoto pokoje je též kuchyňský kout 

se základním vybavením. Společné je sociální zázemí, 

balkón nebo terasa. Další typ apartmánu je tvořen 2 

ložnicemi; každá místnost je vybavena vlastním sociál-

ním zázemím a balkónem. Mezi ložnicemi jsou propo-

jovací dveře. Ostatní vybavení apartmánů je stejné jako 

u studií, klimatizace za příplatek je možná jen v jednom 

z pokojů. Předem není možné stanovit, ve kterém typu 

apartmánu budete ubytováni. Dětská postýlka na vy-

žádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, venkovní bar a snackbar s TV se sate-

litním příjmem a velkou obrazovkou, venkovní kavárna 

s TV se satelitním příjmem a velkou obrazovkou, taver-

na přímo u moře, minimarket, dobře udržovaná zahra-

da a parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: vlastní s možností vaření. Přímo na místě 

je možné dokoupit si stravu v restauraci hotelu.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a  lehátka u  bazénu a  na pláži zdarma (na pláži je jen 

několik slunečníků, neboť jsou zde stromy poskytují-

cí přirozený stín, pod kterými jsou lehátka umístěna), 

dětský koutek.

!
3 hlavní výhody hotelu: krásná příroda, 
klidné relaxační prostředí, domácí atmosféra.

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

ostrov Samos – Possidonio

Dětské slevy
1. dítě do 16 let – ubytování zdarma

2. dítě do 16 let – ubytování zdarma 

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

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 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 14 600 14 900 15 300 15 600 16 000 16 400 16 000 15 600 15 300 14 900 14 600

DS E/B 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600

DT 1/2 14 200 14 500 14 800 15 200 15 600 16 000 15 600 15 200 14 800 14 500 14 200

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 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, 
DT 1/2 - dítě od 2 do 16 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 16 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2
do 16 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 
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Hotel  
Maritsa Bay
www.samos-travel.com/maritsabay

POLOHA: jednoduchý hotel rodinného typu je zasazen 

do pěkné idylické krajiny. Leží v klidném prostředí ve 

svahu nad zátokou, kde je křišťálově průzračné moře. 

Hotelovým mikrobusem, který jezdí několikrát denně 

(cca 5x, v průběhu celého dne, cca 6x týdně) se pohodl-

ně a zdarma dostanete do městečka Pythagorion (cca 3 

km), kde je kromě mnoha restaurací, taveren, kaváren, 

barů, stánků s rychlým občerstvením, obchodů se su-

venýry a potravinami malebný rybářský přístav. Hlavní 

silnice, kde je též zastávka autobusu městské linky, je 

ve vzdálenosti cca 400 m. Autobusy jezdí do Pythagori-

onu i do hlavního města ostrova. Taxi do Pythagorionu 

vyjde na cca 6€/jedna cesta.

PLÁŽ: oblázková klidná pláž, cca 150 m strměji z kop-

ce dolů (po cestě). Ideální podmínky pro šnorchlování. 

Dále je možné docházet k  pláži pod hotelem Glicori-

sa Beach, cca 500 m, která má modrou vlajku, plážový 

servis a je možné též využívat zdejší restaurace, bazénu 

a další služby. 

KAPACITA: hotel se skládá z hlavní budovy a 4 vedlej-

ších budov, celkem je zde 73 jednoduše zařízených po-

kojů (1-, 2lůžkových s možností jedné až dvou přistýlek 

a pokoje typu studia pro 2 – 4 osoby se dvěmi přistýl-

kami). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se 

sprchovým koutem, WC, telefonem, rádiem, balkónem 

s menším či větším výhledem na moře nebo do vnitro-

zemí. Studia jsou navíc vybavena kuchyňským koutem 

se základním vybavením, elektrickým vařičem, chlad-

ničkou, překapávačem na kávu nebo rychlovarnou 

konvicí – za toto vybavení se připlácí na místě cca 3€/

den. Klimatizace (za poplatek cca 5€/den – v provozu 

v červenci a srpnu), lednička (za poplatek cca 3€/den). 

Trezor na recepci (za poplatek cca 1€/den). Dětská po-

stýlka na vyžádání zdarma. Fén na recepci zdarma.

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

litním příjmem, terasa s  velmi pěkným výhledem na 

moře a  protější břehy Turecka, vnitřní bar, restaurace, 

prodej suvenýrů, parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – kontinen-

tální bufet, večeře formou servírovaného menu.

SPORT A ZÁBAVA: bazén (s vyčleněnou částí vhodnou 

pro děti), terasa se slunečníky a lehátky zdarma. Vodní 

sporty je možné využít na známé pláži Potokaki v Py-

thagorionu (za poplatek), která je vzdálena cca 600 

metrů.

!
3 hlavní výhody hotelu: rodinné prostředí, 
výhodná cena, pěkná krajina a výhled na 
moře.

ostrov Samos – Pythagorion

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

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

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 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 17 100 17 600 18 300 19 000 20 000 20 800 20 000 20 800 20 000 17 600 17 100

DS 1/1 18 900 19 600 20 100 20 900 21 800 22 800 21 800 22 800 21 800 19 600 18 900

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

DS 2. E/B 14 300 14 600 14 900 15 300 15 800 16 200 15 800 16 200 15 800 14 600 14 300

DT 1/2 15 300 15 700 16 200 16 700 17 500 18 100 17 500 18 100 17 500 15 700 15 300

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

DT 2. E/B 13 900 14 200 14 500 14 900 15 400 15 800 15 400 15 800 15 400 14 200 13 900

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DS 2. E/B - dospělá osoba na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (pod-
mínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku,  DT 2. E/B - dítě 
od 2 do 13 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku
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Hotel 
Glicorisa Beach
www.glicorisa.com.gr

POLOHA: hotel s  příjemnou rodinnou atmosférou se 

nachází v  klidném prostředí v  mírném svahu nad zá-

livem. Hlavní silnice, kde je zastávka autobusu, je ve 

vzdálenosti cca 400 m. Doporučujeme návštěvu stře-

diska Pythagorion. Taxi vyjde na cca 5€/jedna cesta. 

Hotelovým autobusem je možné zdarma cestovat (ob-

vykle 4x denně) do Pythagorionu. 

PLÁŽ: pěkná pláž s  malými kamínky a  oblázky, kam 

je přístup po členitém schodišti vedoucím od hotelu. 

Zdejší pláž byla oceněna modrou vlajkou EU na zna-

mení čistého moře. Místo je vhodné pro šnorchlování.

KAPACITA: v  tomto dvoupodlažním hotelu je celkem 

70 pokojů (2lůžkových s  možností jedné přistýlky), 

které jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, 

WC, klimatizací (v provozu v červenci a srpnu v určitých 

časových intervalech), telefonem, fénem, TV se satelit-

ním příjmem a hudebními kanály, chladničkou, balkó-

nem nebo terasou s výhledem na bazén, zahradu, hory 

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

Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

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

litním příjmem a projektorem, internetový koutek (za 

poplatek cca 0,50€/8 minut), vnitřní bar, vnitřní a ven-

kovní restaurace s  krásným výhledem na moře, bar 

a snackbar u bazénu, taverna, zahrada, parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře 

– bufet.

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

hátka u bazénu (zdarma), na pláži (za poplatek cca 7€/

set/den obvykle včetně 0,5l láhve vody), dětský kou-

tek, kulečník (za poplatek cca 1€/hra). Na pláži je mož-

ný pronájem kajaků (za poplatek). Hotel pro své hosty 

pořádá obvykle v hlavní sezóně společenské a zábavní 

večery.

!
3 hlavní výhody hotelu: krásný výhled, 
příjemné prostředí, pěkné koupání v čistém 
moři. 

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

ostrov Samos – Pythagorion

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

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 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 17 300 19 700 21 600 22 600 21 600 25 200 23 900 25 200 23 900 22 600 17 300

DS E/B 15 600 17 200 18 600 19 300 18 600 21 100 20 200 21 100 20 200 19 300 15 600

DT 1/2 16 800 19 300 21 200 22 200 21 200 24 800 23 500 24 800 23 500 22 200 16 800

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

*DT E/B 14 000 15 200 16 200 16 700 16 200 18 000 17 300 18 000 17 300 16 700 14 000

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 18 let ve 
dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 7 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, *DT E/B - dítě od 7 do 18 let na první přistýlce, event. na 
třetím lůžku
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Hotel 
Doryssa Seaside 
Resort
www.doryssa-bay.gr

POLOHA: netradiční a originální pojetí zdejšího hotelo-

vého areálu jistě uspokojí nároky i náročnější klientely. 

Komplex tvoří hlavní budova a  vesnička Agia Marina, 

kde jsou domečky s nadstandardním typem ubytování 

v rustikálním stylu. Areál je v poměrně malé vzdálenos-

ti od letiště, proto je třeba počítat v denních hodinách 

s  občasným hlukem, který zcela ustává ve večerních 

hodinách, neboť zdejší letiště je v provozu jen během 

dne. Letovisko Pythagorion je vzdáleno cca 1 km, zde 

je dostatek nákupních i  zábavních možností, nechybí 

restaurace, taverny, rychlá občerstvení, kavárny, bary 

a obchody se suvenýry.

PLÁŽ: hlavní budova se nachází přímo u moře a písčité 

pláže s kamínky, která byla oceněna modrou vlajkou EU 

na znamení čistého moře a prostředí. Pláž je lemována 

stromy, které poskytují přirozený stín.

KAPACITA: celkem je zde 294 pokojů. V hlavní budově 

je celkem 179 pokojů (1-, 2lůžkové s  možností jedné 

přistýlky a pokoje pro rodiny typu suites, které jsou na 

vyžádání). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 

se sprchovým koutem, WC, klimatizací, telefonem, 

fénem, TV se satelitním příjmem a hudebními kanály, 

připojením na internet (za poplatek cca 4€/hodina, cca 

20€/den), chladničkou (na vyžádání minibar za popla-

tek), trezorem, balkónem nebo terasou s výhledem do 

zahrady, vnitrozemí nebo na moře. Výhled na moře je 

za příplatek. Dětská postýlka na vyžádání zdarma. Vět-

šina pokojů v  areálu je vybavena manželským dvou-

lůžkem, nikoliv dvěmi samostatnými lůžky. Ubytování 

v zahradních domečcích (village) a pokojích typu juni-

or suite (s  výhledem na moře) je možné na vyžádání 

– cenu a popis Vám rádi sdělíme. Jednolůžkové pokoje 

jsou jen s  výhledem do zahrady. Ubytování spolu se 

psem je možné jen v části hotelové vesničky (village). 

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

ním příjmem, salónek s  krbem, vnitřní bar, piano bar, 

velký moderní konferenční sál, venkovní restaurace, 

venkovní posezení, kavárny, bar a  snackbary u  bazé-

nu, salón krásy (kadeřnictví, manikúra, pedikúra), vel-

ká zahrada, jezírko s vodním ptactvem, parkoviště. Ve 

vesničce se na náměstíčku nachází minimarket, butik, 

zlatnictví, řemeslnická keramická dílna, pec na chléb, 

lis na víno, pronájem aut, kostel svaté Mariny, kavárna 

a  muzeum lidových řemesel (www.pnedim.gr). Wifi  

v prostorách hotelu za poplatek (cca 4€/hodina, cca 8 

€/2 hodiny, cca 20€/den), hotel též nabízí možnost za-

půjčení notebooku (přes hotelovou recepci – obvykle 

zdarma). Hotelové osušky k bazénu nebo na pláž – za 

vratný depozit cca 10€.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře – 

švédský stůl.

SPORT A ZÁBAVA: bazén, bazének s jacuzzi, dětský ba-

zén, slunečníky a  lehátka u bazénu (zdarma), na pláži 

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

miniklub. Plážový volejbal, minifotbal (hřiště 5x5m – za 

poplatek cca 15€/hodina), minigolf (zdarma), tenis (za 

poplatek cca 10€/hodina), kulečník a stolní tenis (zdar-

ma), fi tcentrum s TV a klimatizací (zdarma), Wellness & 

Spa centrum (péče o obličej – cca 40€/25 minut, obli-

čejové masky – cca 75€/55 minut, různé druhy masáží 

(aromatherapie, lávové kameny, antistresová, klasická, 

indická, exotická – od cca 55–115€/25–55 minut), zá-

baly – cca 110€/70 minut, péče o ruce a nohy – od cca 

10–50€, různé kombinace služeb – cca 140 – 225€/85-

160 minut, balíčky služeb – cca 210–295€/3–5 hodin), 

sauna (za poplatek cca 15€/použití). Na pláži jsou pro-

vozovány různé vodní sporty (např. windsurfi ng, šlapa-

dla, kánoe – za poplatek). Hotel pro své hosty pořádá 

společenské a zábavní večery (večery s živou hudbou, 

barbecue, řecké večírky, happy hour aj).

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

ostrov Samos – Pythagorion

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

!
3 hlavní výhody hotelu: tradiční ostrovní 
architektura, kvalitní servis, příjemná zahra-
da hned u pláže. 

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

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 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 26 600 28 100 30 900 32 900 30 900 37 800 35 500 37 800 30 900 32 900 26 600

DS 1/1 35 600 38 000 42 600 45 700 42 600 53 600 49 800 53 600 42 600 45 700 35 600

DS E/B 22 100 23 200 25 100 26 500 25 100 30 000 28 300 30 000 25 100 26 500 22 100

DT 1/2 26 200 27 700 30 500 32 500 30 500 37 400 35 000 37 400 30 500 32 500 26 200

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 13 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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Hotel 
Gagou Beach
www.gagoubeach.com

POLOHA: hotel se nachází na okraji klidné části leto-

viska Samos. Hotel je postaven v  mírném svahu a  ze 

všech jeho částí je překrásný výhled na moře. Centrum 

letoviska s možností zábavy i nákupů je vzdáleno cca 

8 minut chůze, přístav je vzdálen cca 700 m. Velmi pří-

jemná je večerní osvětlená promenáda podél pobře-

ží, kdy lze nasát magickou prázdninovou atmosféru. 

V  bezprostřední blízkosti je kavárna, restaurace a  ob-

chůdky. Ve vzdálenosti cca 300 m (pod městskou ne-

mocnicí) začíná třída s nočními bary a kluby. V centru 

městečka doporučujeme navštívit archeologické mu-

zeum, orthodoxní kostel, dále je zde radnice, pěší zóna 

s  obchody, butiky, restauracemi a  bary. Na opačném 

konci městečka stojí za návštěvu muzeum vína (www.

samoswine.gr).

PLÁŽ: malá, příjemná, upravená oblázková pláž a čisté 

moře jsou ve vzdálenosti jen cca 30 m, přes málo frek-

ventovanou silnici. Na pláž se sestupuje po několika 

schodech po překročení silnice nebo je možné popojít 

cca 50 m a zde se vchází na pláž přímo z cesty. 

KAPACITA: v tomto třípatrovém hotelu je 52 pokojů (1-, 

2lůžkových s možností jedné až dvou přistýlek). Všech-

ny pokoje jsou jednoduše vybaveny koupelnou se spr-

chovým koutem, WC, klimatizací (v  provozu obvykle 

jen v  červenci a  srpnu), telefonem, chladničkou, TV 

se satelitním příjmem a hudebními kanály, balkónem 

nebo terasou s výhledem na moře. Trezor na recepci (za 

poplatek cca 10€/pobyt). Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, salónek, internetový 

koutek (zdarma), 2 výtahy, vnitřní bar, venkovní bar 

a kavárna, vnitřní restaurace s TV se satelitním příjmem 

s  venkovním posezením, kde jsou podávány snídaně, 

další vnitřní a venkovní restaurace, kde se podávají ve-

čeře, obě restaurace mají výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně rozšířený 

kontinentální bufet, večeře formou bufetu, jen v  den 

italské kuchyně je výběr z několika italských specialit, 

které jsou následně servírovány. 

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

platek cca 6€/set/den.

!
3 hlavní výhody hotelu: příznivá cena, mož-
nost procházek do města, krásný výhled z te-
rasy hotelu na moře.

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

ostrov Samos – město Samos

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

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 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 18 500 19 200 20 000 20 800 20 000 23 200 22 100 23 200 20 000 20 800 18 500

DS 1/1 20 600 21 500 22 700 23 800 22 700 26 800 25 400 26 800 22 700 23 800 20 600

DS E/B 16 400 16 900 17 500 18 100 17 500 19 700 19 000 19 700 17 500 18 100 16 400

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

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 14 600 15 000 15 400 15 800 15 400 17 000 16 400 17 000 15 400 15 800 14 600

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 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 
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Hotel 
Ionia Maris
www.ioniamaris.gr

POLOHA: hotelový areál této dvoupatrové budovy se 

nachází v klidném prostředí v pěkné zahradě, na okra-

ji letoviska Samos, v  oblasti zvané Kalami. Centrum 

s možnostmi zábavy i nákupů je vzdáleno cca 8 minut 

chůze, přístav je vzdálen cca 800 m. Nedaleko se nachá-

zí hotel Gagou Beach.

PLÁŽ: menší oblázková pláž v malebné zátoce je hned 

u hotelu, přes silnici. Moře je zde čisté, s písčitým dnem.

KAPACITA: celkem je zde 56 jednoduše zařízených po-

kojů (1-, 2lůžkových s možností jedné až dvou přistý-

lek). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou 

a  sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací 

(v provozu jen v červenci a srpnu), fénem, telefonem, 

malou chladničkou, TV se satelitním příjmem, balkó-

nem nebo terasou s výhledem na bazén, zahradu, vni-

trozemí nebo s bočním výhledem na moře. Trezor na 

recepci zdarma. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, salónek s TV se satelitním příjmem, 

trezor, výtah, internetový koutek (za poplatek cca 

0,50€/8 minut), knihovnička, vnitřní bar (jen v mimose-

zóně), vnitřní a  venkovní restaurace, venkovní terasa, 

bar a  snackbar u  bazénu, venkovní taverna, zahrada, 

parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a večeře for-

mou bufetu.

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

hátka u bazénu zdarma. Slunečníky a lehátka na pláži 

(za poplatek cca 6€/set/den). Hotel pro své hosty pořá-

dá obvykle v hlavní sezóně řecký večírek.

!
3 hlavní výhody hotelu: pěkná pláž blízko 
hotelu, příjemné prostředí, vstřícný personál. 

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

ostrov Samos – město Samos

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

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 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

DS 1/2 22 600 23 700 25 300 26 600 25 300 31 200 29 400 31 200 25 300 26 600 22 600

DS 1/1 25 600 27 000 32 300 34 400 32 300 41 000 38 300 41 000 32 300 34 400 25 600

DS E/B 19 300 20 100 21 200 22 100 21 200 25 300 24 100 25 300 21 200 22 100 19 300

DT 1/2 19 300 20 200 21 300 22 400 21 300 25 700 24 300 25 700 21 300 22 400 19 300

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

DT 2. E/B 16 600 17 100 17 900 18 600 17 900 20 900 20 000 20 900 17 900 18 600 16 600

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

Jeho absolvování je tím vůbec nejlepším způsobem, 

jak můžete ostrov Samos poznat. Objevíte jeho nej-

zajímavější místa, seznámíte se s  historií, projdete se 

uličkami některých z jeho měst či vesnic, uvidíte, jak na 

tomto malém kousku světa lidé žijí. V ranních hodinách 

odjezd, návštěva unikátního Eupalinova tunelu (platí 

se vstupné cca 4€, jež není zahrnuto v  ceně), centra 

vesničky Platanos, nefalšovaného řeckého ortodoxní-

ho kláštera nebo keramické dílny, kde si budete moci 

zakoupit mimo jiné i slavný „Pythagorův hrnek“. V další 

části se vypravíte do údolí říčky Potami, kde i v horkých 

letních dnech panuje příjemné klima. Jistým bonusem 

je poněkud příkrý výstup k výletní restauraci, kde po-

dávají výbornou ledovou kávu. Kdo by o procházku ne-

měl zájem, může se vykoupat na tamější pláži. V závěru 

výletu navštívíme expozici vinařského muzea v Samo-

su spojenou s  ochutnávkou místních vín. Během dne 

Vám zkušený průvodce předá spoustu informací, kte-

rými si jistě obohatíte svůj rozhled. Samozřejmě počí-

táme i s přestávkou, během které budete mít možnost 

zajít si na oběd do některé z vyhlášených taveren. Před-

pokládaný návrat kolem 18. hodiny.

2) Turecko – Efes

Tento výlet jistě potěší každého znalce či milovníka his-

torie. Jak jistě víte, právě Efes byl jedním z  největších 

měst starověku; není proto žádným překvapením, že 

do těchto končin denně míří zasvěcenci i běžní turisté 

z celého světa. Už při vstupu do areálu Vám bude jasné, 

že Vás čeká fascinující zážitek. Výlet začíná v  ranních 

hodinách transferem do hlavního přístavu v  Samosu, 

následuje přibližně dvouhodinová plavba do turec-

kého Kuşadasi. Tam už na celou Vaši skupinu bude 

čekat přistavený autobus, který Vás i s česky mluvícím 

delegátem během příštích patnácti minut odveze do 

areálu někdejšího antického města Efes. Uvidíte zde 

spoustu památek z  dob před zhruba 2500 lety až po 

raný středověk. Po skončení prohlídky Vás čeká návště-

va v nomádské vesnici, kde mimo jiné spatříte, jak se až 

do dnešních dnů ručně vyrábějí pravé turecké koberce. 

Poté se vrátíte zpět do přístavního města Kuşadasi, kde 

můžete využít zbývající čas k  nákupům, občerstvení, 

nebo třeba k  prohlídce pevnosti u  přístavu, v  níž se 

nachází několik restaurací. Je odtud velmi atraktivní 

pohled na celý přístav i  rychle rostoucí město. Návrat 

na Samos kolem 19. hodiny. Upozorňujeme, že turecká 

policie vybírá přístavní poplatek ve výši 10€ na osobu, 

který není zahrnutý v ceně výletu. Poplatek za zajištění 

transferu do přístavu na Samosu a zpět je cca 5€/osoba 

pro oblast Pythagorion, cca 9€/osoba pro oblast Votsa-

lakia/Kampos a  cca 10€/osoba pro oblast Possidonio. 

Nutný cestovní pas. 

3) Barbecue (BBQ)

Prožijte den plný slunce, klidu, relaxace a nicnedělání, 

kdy se o Vás postará někdo jiný! Zatímco Vy se budete 

koupat a opalovat na vyhlášené pláži, zkušený kapitán 

se svou posádkou Vám připraví chutný a vydatný po-

krm. Rybářská loď odplouvá z  vesničky Ireo v  příjem-

ném dopoledni a po zhruba hodinové plavbě, kdy se 

můžete kochat krajinou, připlujete na pláž Samiopoula. 

Zde Vás čeká nejen ta pravá dovolenková pohoda, ale 

také – a pro gurmány především – výtečný oběd. Nápo-

je se hradí extra dle konzumace. Tak dobrou chuť! Po-

platek za zajištění transferu do přístavu v Pythagorionu 

a zpět je cca 5€/osoba pro oblast Pythagorion. 

4) Ostrov Patmos

Jakkoliv se zdá být tento malý ostrůvek na samotném 

výběžku dodekanéského souostroví bezvýznamný, 

opak je pravdou. V  historii, především pak v  té křes-

ťanské, hraje svou vlastní úlohu. Vděčí za to svatému 

Janovi, který sem roku 95 po Kristu přišel, aby i zde roz-

šířil křesťanskou věrouku. Původně tu Jan křtil místní 

obyvatele, ale to ještě netušil, že o nějaký čas později 

bude mít při návštěvě patmoské jeskyně zjevení. Bib-

le říká, že právě v této jeskyni ke svatému Janovi pro-

mluvil Bůh dírou ve skále a nadiktoval mu Apokalypsu, 

která je od těch dob součástí Nového zákona. To je 

důvod, proč je Patmos tolik navštěvovaný a proč jej ně-

kteří Řekové nazývají „Jeruzalémem Egejského moře“. 

V ranních hodinách odjezd z přístavu v Pythagorionu, 

následuje zhruba 3,5 hodiny trvající plavba do přísta-

vu Skala na Patmosu, během které se lze opalovat na 

palubě, popíjet frappé a kochat se pohledem na modř 

moře i z něj vystupující ostrůvky. Z přístavu Skala Vás 

autobus odveze nejprve k jeskyni a potom ke klášteru 

sv. Jana. Na obou těchto místech Vás průvodce obezná-

mí s historií a také s ortodoxním náboženstvím, které je 

tak úzce spjaté s každodenním životem obyvatel Řec-

ka. V městečku je rovněž čas na oběd v místní taverně 

i  koupi suvenýrů. Návrat na Samos kolem 19. hodiny. 

Poplatek za zajištění transferu do přístavu v Pythago-

rionu a  zpět je cca 5€/osoba pro oblast Pythagorion, 

cca 9€/osoba pro oblast Votsalakia/Kampos a cca 10€/

osoba pro oblast Possidonio.

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

Okruh ostrovem cca 40€

Turecko – Efes cca 77€ + transfer do/z přístavu

Barbecue (BBQ) cca 42€ + transfer do/z přístavu 

Ostrov Patmos cca 64€ + transfer do/z přístavu

Ceny jsou uváděny za dospělou osobu.
Děti do 7 let obvykle výlety a vstupy neplatí.

Děti od 7 – 12 let mají obvykle slevu ve výši 50 %. U výletu BBQ je věková 
hranice u dítěte odlišná: do 2 let zdarma, od 2 do 7 let – sleva 50 %, 

následně plná cena. 

Pobřeží na Samosu

Pythagorův hrnek

Efes v Turecku

Ostrov Patmos

ostrov SamosFakultativní výlety
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Fotosoutěž s VTT
Foťte, pište, posílejte a vyhrajete!!!

Své příspěvky zasílejte do středy 30.11.2011 na adresu CK VENUS TRADE AND TOURS (Ječná 10, Praha 2, 120 00) nebo na info@vtt.cz.

Hlavní cena -  12 denní letecký 
pobytový zájezd pro 1 osobu na 
ostrov LESBOS, 3* hotel s polopenzí 
na jaře nebo na podzim roku 2012.

Další ceny:

 Slevy na zájezdy ve výši  90 - 10%  
v následujícím roce

 Řecký koňak Metaxa***

 Kyperské víno Commandaria

 Řecké víno Retsina

 Poukázky v hodnotě 1000 Kč na 
konzumaci  v řecké restauraci 
OLD ATHENS v OC Smíchov
(www.oldathens.cz)

 Poukázky v hodnotě 500 Kč na 
konzumaci v řeckém fastfoodu  
WWW.GYROS-GR.COM v OC 
Smíchov  (http://www.gyros-gr.com)

 Propagační materiály a obrázkové 
publikace o Řecku a Kypru

Přejeme Vám hodně štěstí

Stejně jako v sezónách 
předcházejících, i na rok 2011 
vyhlašujeme oblíbenou 
FOTOSOUTĚŽ. 

Děkujeme všem klientům VTT, kteří se 
v sezóně 2010 zúčastnili naší 
fotosoutěže. I s jejich pomocí vznikl 
tento katalog Léto 2011 a naše webové 
stránky!

Přehled výherců naší fotosoutěže, 
stejně tak všechny zaslané příspěvky, 
umístíme na naše webové stránky 
www.vtt.cz 

Kategorie:  
 Fotografi e (tištěné, na CD, DVD, ode-
slané mailem) – počet není limitován

 Videa z dovolené v délce cca 5 minut 
(letiště, hotely, výlety, pláže, zábava)

 Kuriózní pohlednice zaslaná na adre-
su naší CK přímo z dovolené

 Povídky
 Cestopisy
 Dětské kresby
 Obrázky
 Další příspěvky 

Počet  jednotlivých Vašich příspěvků 
není početně omezen!

Milan Masaryk

Hl í 12 d í l t ký

A jaké jsou ceny:

Tereza Tupá

Markéta a Martin Jaklovi

Jana Petrželková

Eva Marková

Ivana Eichlerová

Katka a Karel Dudovi

Marie Řezáčová

Blanka Chroustová a Martina Ziembová

Jana Jarešová
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