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ostrov Kos

Cyklostezka je vybudována zatím jen 

od hotelu Atlantis do přístavu v  hlav-

ním městě Kosu a  pak ještě zhruba tři 

kilometry směrem na Agios Fokas. Na 

opačnou stranu vede stezka (a současně 

chodník) směrem na Lambi až k  hotelu 

Blue Lagoon.

Ačkoli je Kos poměrně malý ostrov, pyšnit 

se může bohatou historií. První obyvate-

lé byli pravděpodobně Pelasgiané a  od 

té doby byl ostrov bez přerušení hustě 

osídlen až do dneška. Ve 14. století př. n. l.

přišli Achájové z  Thesálie a  založili zde 

přístav, který se stal jednou z  obchod-

ních křižovatek mezi Malou Asií a Krétou. 

V 11. století př. n. l. byl osídlen Dórskými 

kmeny. Hlavní město Astypalaia, které 

se nacházelo na poloostrově Kefalu, se 

stalo součástí tzv. Hexapolis – „Šesti-

městí“, které spolu s ním tvořila 3 města

na Rhodu (Lindos, Kameiros a  Iálysos) 

a 3 města na pobřeží Malé Asie (nejzná-

mější z nich – Halikarnássos). Později se 

stal Kos součástí Athénského námořního 

spolku, ovládl jej Alexander Makedon-

ský a na přelomu letopočtu byl začleněn 

do říše římské. V 8. – 9. století jej ovládli 

Arabové, v 11. století podléhal křižákům. 

Maltézští johanité zde byli v letech 1315 

– 1522 a od roku 1523 se dostal do pod-

ručí Turků. Po téměř 400leté nadvládě 

ovládli ostrov po italsko-turecké válce 

v roce 1912 Italové. V roce 1943 napadli 

ostrov němečtí okupanti, kteří se chovali 

podobně jako Turci – rabovali, vraždili 

a ničili. V květnu 1945 převzali ostrov do 

správy Britové a konečně 31. 3. 1947 byl 

ostrov spolu s ostatními Dodekánskými 

ostrovy ofi ciálně předán Řecku.

Nyní je Kos populární díky kvalitním 

službám a nádherným plážím s křišťálo-

vě průhlednou vodou. Je vhodným mís-

tem pro ty, kteří touží po aktivně stráve-

ném létě 2011 či vhodném leteckém 

zájezdu pro rodinu i jednotlivce.

častým cílem (a to i několikrát za pobyt) 

bývá hlavní město ostrova – Kos. Najde-

te zde největší přístav na ostrově, které-

mu dominuje středověká pevnost Joha-

nitů, zdobená antickými sochami. V létě 

2011 by měla být otevřena stejně jako 

předchozí rok, tedy od úterý do neděle 

od 8 do 20 hodin, v pondělí pak od 13 do 

20 hodin. Vstupné činilo 3€.

Málokterý návštěvník si nechá ujít me-

šitu Defterdar na náměstí Platia Elef-

therias nebo archeologické muzeum 

(út – ne 8-20, po 13-20, vstupné 3€), 

kde je uschována sbírka římských soch 

a mozaik ze 3. století. Jedinečná je také 

originální socha Hippokrata nalezená 

v  Odeonu. Na náměstí Platanou se na-

víc nachází jeden z  nejstarších stromů 

v  Evropě, tzv. Hippokratův platan starý 

700 let. Z  náměstí se můžete vydat po 

mostě přes palmovou promenádu do 

hradní pevnosti, odkud se vám naskytne 

nádherný výhled na moře, přístav i větší 

část hlavního města. Kromě těchto pa-

mátek zde najdete ještě celou řadu dal-

ších zajímavých staveb, jako například 

nymphaeum či ruiny lázní. Kdo má proto 

zájem, může si z pobytového udělat po-

znávací zájezd…

Oblast kolem přístavu je centrem nejen 

města, ale i  celého ostrova a  ve večer-

ních hodinách ožívá hudbou z diskoték 

a  klubů. Město tak uspokojí všechny, 

kteří se rádi baví a  vyhledávají rušný 

noční a  společenský život. Uličky jsou 

lemovány množstvím obchůdků a krám-

ků, kde si můžete vybrat ten nejkrásnější 

suvenýr, který Vám v  zimních měsících 

připomene úžasné zážitky z  Vaší letní 

dovolené.

Na Kosu najdete jedny z  nejkrásněj-

ších řeckých vesnic. I přes čilý turistický 

ruch si většina administrativních budov 

i obydlí zachovala tradiční ráz a různoro-

dost kostelů, mešit, starověkých a  stře-

dověkých budov zdůrazňuje důležitost, 

jakou má ostrov pro různé skupiny jeho 

obyvatel.

Stále populárnější je na ostrově cyklotu-

ristika, protože na kole se dá pohodlně 

dojet nejen na pláže, ale i  do skrytěj-

ších horských vesniček, které doposud 

nejsou zasaženy masovým turismem 

a  žijí svým tradičním a  poklidným způ-

sobem života. Rozhodně ale buďte na 

kole obezřetní – zdejší silnice jsou často 

úzké a s velmi proměnlivým povrchem. 

Nehledě na to, že ne každý řidič půjču-

jící si auto jezdí dobře a  ohleduplně. 

Řecký ostrov Kos (Hippokratův ostrov) 

se nachází v jihovýchodní části Egejské-

ho moře v  souostroví, které se jmenuje 

Dodekanissa, tzn. česky Dvanáctiostroví. 

Hlavních, tj. obydlených ostrovů je zde 

totiž právě dvanáct. Třetí největší je Kos, 

hned po ostrovech Rhodos a Karpathos. 

Malebné vesničky a krásné pláže tohoto 

řeckého ostrova okouzlí každého, kdo se 

rozhodne pro zájezd do této atraktivní 

destinace. 

Kos je oblíbený pro nádherné písečné 

pláže a  hotely s  kvalitním all inclusive, 

odkud se dá vyrážet na výlety. Velmi 

Ostrov KOS – řecky Ko 

Hlavní město: Kos

Plo cha os trova: 295 km2

Po čet oby va tel: ko lem 30 000 

Nej vyšší vr chol: Di keos – 846 m n. m.

Pa t ron os trova: Hip po kra tes 

Doba letu z Prahy: 2 ho diny 40 minut

(letiště blízko Antimachie)
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PRG – KGS, 02:40 hod., 1706 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-800/QS 566/7

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
cca 10:55 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 17:15 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1KOS-  (datum odletu)

BRQ – KGS, 02:30 hod., 1713 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
A 320/QS 562/3

PLÁNOVANÝ ODLET Z BRNA:
cca 05:00 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO BRNA:
cca 10:55 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1BKO-  (datum odletu)
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Termíny zájezdů:
Červen 2011

Po Út St Čt Pá So Ne
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Červenec 2011
Po Út St Čt Pá So Ne
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Srpen 2011
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Září 2011
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www.kosmarina.gr 
www.lidowaterpark.com 
www.travel-to-Kos.com 
www.recko-kos.webnode.cz
www.in2greece.com 
www.greeka.com 
www.kosinfo.gr 
www.culture.gr

31  odlety Praha 1  Brno

76 TIP VTT: Oblast Kefalos s panenskou přírodou, písečnými plážemi a množstvím památek na jihu ostrova.



ostrov Kos – letoviska

7. Psalidi

Psalidi je klidná turistická oblast, 

kde je vystavěno několik hotelů, ho-

telových komplexů i menších hotýl-

ků. Ideální pro relaxační dovolenou 

spojenou s  procházkami po okolí a 

objevováním ostrova pronajatým 

autem nebo na kole. Podél dlouhé 

pláže je několik restaurací a taveren 

s  nabídkou čerstvých rybích a řec-

kých specialit. Za nákupy a zábavou 

je ideální vyrazit do hlavního města. 

Do centra jezdí velmi frekventovaně 

městský autobus, cesta trvá necelých 

15 minut.

 Pláž: dlouhá oblázková pláž s  drobnými ob-

lázky při vstupu do moře 

 Vzdálenost od letiště: cca 33 km

 Vzdálenost od Kosu: cca 7 km 

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny 

generace

8. Agios Fokas

Poklidné středisko, kde prožijete 

ničím nerušenou dovolenou. Pláže 

s drobnými kamínky jsou zde krásné, 

čisté, dlouhé a bezpečné. Moře je prů-

zračně čisté a z druhé strany (za obzo-

rem) ohraničeno tureckým pobřežím. 

Tuto část ostrova můžeme doporučit 

pro všechny generace, i  pro ty, kteří 

by chtěli přes den odpočívat a  rela-

xovat a  v  noci užívat rušného noční-

ho života. Do centra města Kos jezdí 

skoro každých deset minut městský 

autobus, cesta trvá necelých 15  mi-

nut. V  Kosu je nespočet restaurací, 

taveren, cukráren, barů, obchodů se 

suvenýry a  možností zábavy po celý 

den i  noc. Okolí Agios Fokas si zami-

lují všichni milovníci přírody a turisté.

 Pláž: dlouhá s drobnými oblázky

 Vzdálenost od letiště: cca 34 km

 Vzdálenost od Kosu: cca 8 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny 

generace

1. Kardamena

Původně rybářská vesnička se během 

posledních let změnila v moderní měs-

tečko. Dominantu tvoří přístav pro lodě 

plující na nedaleký sopečný ostrov 

Nisyros, na který si můžete vychutnat 

pohled v  některé z  nespočetných ka-

váren, restaurací či barů stojících přímo 

na pobřeží. U moře se táhne krásná pláž 

se světlým jemným pískem. Pochopitel-

ně nechybí ani pestrá nabídka vodních 

sportů.

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od letiště: cca 7 km

 Vzdálenost od Kosu: cca 30 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny 

generace

2. Gourniatis/Kardamena 

Velmi klidná oblast Gourniatis je známa 

pro svou dlouhou písečnou pláž, od-

kud se naskýtá krásný výhled na ostrov 

Nissyros, vystupující z  Egejského moře. 

Podle báje právě zde, u  mysu Lakitir, 

ztroskotal Herkules, když se vracel z Tró-

je. Známé letovisko Kardamena je odtud 

vzdáleno cca 3 km. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od letiště: cca 7 km

 Vzdálenost od Kosu: cca 35 km

 Hodnocení oblasti: vhodné pro klidnou relaxační 

dovolenou

3. Mastichari

Mastichari je malebná a  ne příliš velká 

rybářská vesnička s  idylickým přísta-

vem a  zlatavou písečnou pláží. Hlavní 

třídu lemuje několik útulných taverni-

ček, restaurací a obchůdků se suvenýry. 

Doporučujeme objednat si ve zdejším 

kafenionu pravou řeckou kávu, vařenou 

v džezvě a vychutnat si pohled na dění 

v přístavu. Možná Vás zláká i vůně čers-

tvě ugrilovaných rybích specialit, podá-

vaných s lehkým bílým vínem. Vesnička 

je spojena s  hlavním městem pravidel-

nou autobusovou přepravou a po moři 

lodí s  ostrovem Kalymnos. Přibližně 

3,5  kilometru od letoviska se nachází 

vodní park.

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od letiště: cca 6 km

 Vzdálenost od Kosu: cca 18 km 

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny 

generace

4.Marmari

Menší klidnější letovisko, ležící mezi 

Tigaki a  Mastichari. Podél moře se táh-

ne příjemná písečná pláž s  pestrou na-

bídkou vodních sportů. Vesničkou vede 

hlavní třída, kde je několik marketů, 

jeden větší supermarket, několik restau-

rací a  taveren s  místními specialitami. 

Doporučujeme individuální návštěvy 

města Kos městským autobusem, který 

jezdí poměrně často. Dále doporuču-

jeme procházky nebo výlety do okolí 

(v  cca 5 km vzdáleném letovisku Tigaki 

je solné jezero Alikes, kde hnízdí a  zi-

mují vodní ptáci. Kdysi dávno se zde 

těžila sůl).

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od letiště: cca 14 km

 Vzdálenost od Kosu: cca 15 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny 

generace

5. Tigaki

Velmi oblíbené, živé, turisticky žádané 

letovisko na severovýchodním pobřeží 

patří již po léta mezi stálice v nabídkách 

cestovních kanceláří. Místní písčitá pláž 

je dobře udržovaná a  najdete zde vel-

ký výběr vodních sportů. V  letovisku 

nechybí restaurace, taverny, kavárny,

cukrárny, kluby, diskotéky i  obchody 

s  potravinami, čerstvým ovocem a  ze-

leninou a  pochopitelně se žádanými 

suvenýry.

Pěkné je též prostředí poblíž Tigaki, 

doporučujeme vycházky do okolí, ne-

daleko je solné jezero Alikes, kde hnízdí 

a zimují vodní ptáci. Kdysi dávno se zde 

těžila sůl. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od letiště: cca 17 km

 Vzdálenost od Kosu: cca 10 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny 

generace

6. Město Kos

Správní středisko ostrova se stává stále 

žádanějším, především v  době turistic-

ké sezóny, která zde trvá od května do 

října. Dominantou města je přístavní zá-

toka s johanitskou pevností z 15. století, 

v  jejímž zdivu jsou vestavěny skulptury 

a vyryty nápisy z antického období. Mezi 

další cenné památky patří mešita Chat-

ze – Hassana a tzv. Hippokratův platan, 

pod kterým prý otec lékařství vyučoval. 

Kmen tohoto stromu má obvod úcty-

hodných 5 metrů, ovšem ve skutečnos-

ti je asi 700 let starý. Známá je i  další 

z mešit – Defterdarova, s helénistickými 

a byzantskými sloupy, do obou ale smějí 

jen muslimové a to jen v čase ramadánu. 

K návštěvě láká i denně otevřené Arche-

ologické muzeum, ve kterém jsou i no-

vější nálezy z  Asklépia. Mimochodem, 

k  Asklepionu (otevřeno denně 8 – 20 

hodin, vstupné 4€) se lze dostat turistic-

kým vláčkem za cca 5€/osoba. K  atrak-

tivním místům patří i Odeon z 2. století 

před n.l., který lze navštívit zdarma.

V  přístavu kotví desítky lodiček, lodí, 

člunů i mořských obrů. V centru nechybí 

možnosti denní i  noční zábavy. Každý 

večer se ve zdejších barech, klubech 

a diskotékách potkávají turisté z celého 

světa. Přes den je velmi příjemné pose-

dět v některé z restaurací či taveren, kte-

ré jsou vyhlášené rybími specialitami. 

Zmrzlinový pohár nebo osvěžující káva 

bude určitě chutnat v  některé stylově 

upravené kavárně nebo cukrárně podél 

pobřeží. Mnoho hotelů se nachází v tu-

ristické části Lambi hned u moře.

 Pláž: písečno-oblázková

 Vzdálenost od letiště: cca 25km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro ty, kteří chtějí 

být v centru dění

Ko
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Hotel kat. A
Sentido Mitsis 
Norida Beach
www.mitsishotels.com

POLOHA: tento velmi známý a  žádaný rozsáhlý hote-

lový komplex v řeckém stylu je situován na odlehlém 

místě hned u  moře a  pláže. Leží v  klidném prostředí, 

ve vzdálenosti cca 6 km od letoviska Kardamena. Vedle 

hotelu je autobusová zastávka městské linky, která pra-

videlně zajišťuje spojení s centrem Kardameny (v hlav-

ní sezóně několikrát denně, jízdenka stojí cca 1,50€).

PLÁŽ: velmi pěkná a udržovaná pláž s hrubším pískem 

a kamínky hned u areálu. Na pláži je sprcha. 

KAPACITA: hotelový komplex tvoří hlavní budova 

a  bungalovy ve svažité zahradě nad hlavní budovou 

(terasovitě rozmístěné), má celkem 450 pokojů (1-, 

2lůžkové s možností jedné přistýlky a rodinné pokoje 

pro 4–5 osob typu suites v  bungalovech, které tvoří 

dva pokoje se čtyřmi pevnými lůžky). Všechny pokoje 

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

matizací, fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem 

a hudebními kanály, minibarem (s doplňováním nápo-

jů – každý druhý den – 2 piva, 2 coly, 1 sprite, 1 soda, 

1 voda), balkónem či terasou. Některé pokoje mají vý-

hled na moře, jiné na hory a krajinu. Výhled na moře je 

za příplatek. Jednolůžkové pokoje jsou obvykle bez vý-

hledu na moře. Dětská postýlka a vysoké židle v restau-

raci na vyžádání – zdarma. Trezor na pokoji (za poplatek 

cca 22€/týden). Vzhledem k tomu, že areál je rozsáhlý, 

jsou některé pokoje dále od pláže.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, pokojová služba a mož-

nost hlídání dětí (za poplatek), telefonní automat 

a  koutek s  TV se satelitním příjmem, výtah, obchod 

se suvenýry, internetová kavárna (za poplatek cca 6€/

hodina), minimarket, butik, zlatnictví, novinový stánek, 

hlavní bar, snackbar u bazénu a bar na pláži, restaurace, 

čínská, italská, mexická restaurace, restaurace pro děti, 

řecká taverna, služby lékaře,velká konferenční míst-

nost, prádelna s čistírnou (za poplatek), velká zahrada, 

parkoviště. Osušky k bazénu nebo na pláž za vratnou 

zálohu cca 5€/osoba. Wifi  v prostoru recepce zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou ULTRA ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A  ZÁBAVA: 2 bazény (s  mořskou vodou), nově 

vybudovaný sladkovodní bazén se 3 skluzavkami 

jako malý aquapark – pro dospělé i děti, dětský bazén 

(s  mořskou vodou); jeden z  hotelových bazénů je vý-

hradně pro dospělé (děti nad 17 let věku). Slunečníky 

a lehátka u bazénu i na pláži (zdarma). Dětský koutek, 

dětské hřiště a  miniclub, divadlo, diskotéka La Boom 

(vstup volný, nápoje se zde hradí extra) – mimo hlavní 

budovu, stolní tenis, basketbal, volejbal, tenisové kur-

ty s  osvětlením, kulečník, vodní pólo, aerobik. Vodní 

sporty na pláži (některé za poplatek): vodní lyžování, 

banana, šlapadla a kánoe (zdarma), windsurfi ng (je po-

žadován certifi kát), katamaran, paragliding, potápění, 

ringo na pláži, plážový volejbal. Při silnějším větru je 

nabídka vodních sportů omezená. Dále pro své hosty 

hotel pořádá animační programy během celého dne, 

řecké večírky, společenské akce aj.

!
3 hlavní výhody hotelu: krásná pláž se spor-
tovními aktivitami, klidné prostředí, kom-
plexní servis služeb.

ostrov Kos – Kardamena

Ultra all inclusive zahrnuje:
Snídaně formou švédského stolu (07:00–10:00), pozdní kontinentální 
snídaně (10:00–11:30), oběd (12:45–14:00) a večeře (19:00–21:30) for-
mou švédského stolu. Jídlo je podáváno v hlavní restauraci La Principessa
Včasná kontinentální snídaně je možná od 06:30–07:00 – nutno objednat 
nejpozději předešlý den do 20:00 na recepci 
U večeře je požadováno společenské oblečení
Rezervace těchto restaurací jsou nutné předem, přes hotelovou recepci: 
řecká taverna Dionissos, asijská restaurace Kublai Khan, mexická restau-
race Can Cun, italská restaurace Il Gondoliere 
Dětská restaurace Yami-mami (děti jsou zde pod kvalifikovaným dohle-
dem) – obědy 12:00–13:30 a večeře 18:45–20:30 
Různé teplé či studené snacky a sanwiche během dne v kavárně Villagio 
a v baru na pláži (od 10:00 do 23:30)
Zmrzlinu pro děti (od 10:00 do 24:00)
Piknikový koš místo oběda během výletů (nutno objednat den předem do 
20:00 na recepci), nebo je zde také možnost zdarma využít zařízení a All 
inclusive program v hotelu Ramira Beach ve městě Kos
Neomezenou konzumaci rozlévaných nápojů během jídel a  po celý 

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2009*
spokojeno 20 % 10 %
velmi spokojeno 80 % 90 %
nespokojeno 0 % 0 %

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

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

den: nealkoholické nápoje, točené pivo, domácí víno, džusy, 
koktejly, dětské koktejly, mezinárodní rozlévané alkoholické
nápoje, ouzo, aj. z nabídky nápojového lístku
Odpolední čaj nebo filtrovanou kávu se sušenkami a koláčky (od 17:00–
18:00)
Další služby: room service 07:30–22:30. Hosté si mohou například 
objednat snídani na pokoj, nabídka je k dispozici na pokoji (poplatek za 
donášku a servis cca 3€) 
Čerstvé džusy jsou podávány jen v  baru u  bazénu a  na pláži – červen 
až září
Přehled barů: Casablanca hlavní bar – 17:30–24:00 (pouze pro dospělé), 
plážový bar – 10:00–17:30, Nautilis bar u bazénu – 10:30–17:30, Café 
bar Villagio – 09:30–24:00, Navarone bar – 10:30–17:30, internet 
café – 08:30–23:00, bar Irene Papas (u divadla) – 20:00–23:30. Poslední 
objednávka nápojů je možná před půlnocí
Sportovní aktivity zdarma: použití 2 tenisových kurtů vč. vybavení 
a večerního osvětlení, aerobik, stolní tenis, plážový volejbal, vodní pólo, 
šipky aj. 
Dále vodní skluzavky (od 10:30 do 17:00), kánoe, šlapadla a windsurfing 
na pláži (pro windsurfing je požadován certifikát)
Animační programy v  cizím jazyce během dne s  různými aktivitami 
a hrami a řecké večírky s živou hudbou a tanečníky 1x za týden
Pro děti: miniklub se zábavním programem pro děti od 4 do 12 let, junior 
club od 12 do 16 let (jen v  červenci a  srpnu) – od 10:00–12:00 a  od 
15:00–17:00. Dětské disco od 21:00–21:45 

* poslední rok spolupráce

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 27 700 28 400 30 100 35 300 38 500 36 000 38 500 36 000 30 100 28 400 29 600

DS 1/2 ROD 32 700 34 400 36 700 43 700 48 100 44 700 48 100 44 700 36 700 34 400 35 900

DS 1/1 34 300 35 200 37 600 49 800 55 400 51 400 55 400 51 400 37 600 35 200 36 900

DS E/B 26 300 27 500 29 100 34 000 37 000 34 700 37 000 34 700 29 100 27 500 28 500

DS 2. E/B ROD 22 000 22 800 24 000 27 500 29 700 28 000 29 700 28 000 24 000 22 800 23 600

DT 1/2 17 500 17 700 18 400 25 400 27 800 26 300 27 800 26 300 18 400 17 700 18 200

DT 1/2 ROD 32 300 34 000 36 300 43 300 47 700 44 300 47 700 44 300 36 300 34 000 35 500

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

DT 2. E/B 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900

DT 3. E/B 17 400 17 800 18 500 20 600 21 900 20 900 21 900 20 900 18 500 17 800 18 300

DS 1/2 - dospělá osoba ve standardním dvoulůžkovém pokoji, DS 1/2 rodinný - dospělá osoba v RODINNÉM pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jed-
nolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. na třetím lůžku - všech typů, DS 2. E/B rodinný - dospělá osoba na druhé 
přistýlce, event. na čtvrtém lůžku v RODINNÉM pokoji , DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve standardním dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě uby-
tované společně s jednou dospělou osobou), DT 1/2 rodinný - dítě od 2 do 14 let v RODINNÉM pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, 
event. na třetím lůžku - všech typů, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku v RODINNÉM pokoji, DT 3. E/B - dítě 
od 2 do 14 let na třetí přistýlce, event. na pátém lůžku v RODINNÉM pokoji
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Hotel 
Doubletree 
by Hilton Resort
Kos – Helona 
www.helona-resort.com

POLOHA: tento rozlehlý nový a  moderní hotelový areál, 
který byl dokončen v  roce 2009, se nachází v  příjemném 
prostředí oblasti Gourniatis. Je vzdálen cca 4 km od střediska 
Kardamena, cca 35 km od hlavního města ostrova, cca 7 km 
od letiště (je tedy třeba počítat s  odpovídajícím hlukem). 
Tento luxusní hotel patří do hotelového řetězce Lakitira ho-
tels (www.lakitira.com). Z areálu je krásný výhled na ostrov 
Nissyros a Egejské moře. Do Kardameny lze cestovat měst-
ským autobusem (za poplatek cca 1,60€/jedna cesta – odjez-
dy v 08:40, 09:25, 10:15, 20:00 a 21:00 hodin – platné z roku 
2010). Zpět z Kardameny v 09:55, 14:15, 20.30, 21:30, 22:55 
a  23:55 hodin. Zastávka je cca 200 m od recepce, z  kopce 
dolů. V  Kardameně se nachází mnoho taveren, restaurací, 
kaváren, obchodů se suvenýry a  potravinami, v  centru byl 
otevřen obchodní dům Louis s velmi širokou nabídkou zboží, 
je zde též rybářský přístav. Orientační ceny za taxi od hotelu 
(Kos centrum – cca 37€, Asklépion – cca 42€, vesnička Zia – 
cca 36€, letiště – cca 20€, vodní park Lido – cca 25€, Karda-
mena – cca 8€/jedna cesta). 
PLÁŽ: pěkná písečná pláž s pozvolným vstupem do čistého 
moře se nachází jen cca 100 m od hotelu. Na pláži je též spr-
cha a kabinka na převléknutí. 
KAPACITA: areál je tvořen hlavní budovou a několika dvoupa-
trovými budovami, postavenými v kombinaci benátské a stře-
dozemní architektury, které nabízejí svým hostům nejvyšší 
možný standard ubytování, a které se rozkládají v překrásné 
zahradě s uměle vytvořenými zátokami, jezírky a bazény. Cel-
kem je v areálu k dispozici 250 deluxe pokojů (1-, 2lůžkových 
s možností jedné přistýlky jen pro děti). Pokoje typu superior 
s výhledem na moře jsou za příplatek. Další typy pokojů, např. 
pro rodiny s dvěmi dětmi, typu junior suite family, ubytování 
ve vilkách pro 3–5 osob s vlastním bazénem, jsou na vyžádání
– jejich popis a cenu Vám rádi sdělíme. V pokojích typu deluxe 
a superior, kde je maximální obsazenost 3 osoby, je možnost 
sdílet bazén se sousedními pokoji (na vyžádání, za příplatek). 
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou, 
WC, klimatizací, fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem 
a hudebními kanály, minibarem (za poplatek dle konzumace),
možností připojení na internet a voice mail (za poplatek) a bal-
kónem nebo terasou s výhledem do vnitrozemí. Trezor na po-
koji zdarma. Pro orientaci uvádíme vybavení minibaru – pivo 
cca 2,50€, oříšky, mandle – cca 4€, chipsy, slané sušenky – cca 
2€, nealkoholické nápoje – cca 1,50€, ouzo – cca 2,50€, campa-
ri, metaxa, bacali, Gordon´s – cca 4€). V pokojích jsou též k dis-
pozici župany, trepky, rychlovarná konvice a  lahev místního 
vína a ovocný talířek po příjezdu. Hotel disponuje také pokoji 
pro handicapované osoby. Také je zde možnost propojených 
pokojů a pokojů pro nekuřáky (na vyžádání). Dětská postýlka 
na vyžádání zdarma. Plážové osušky (zdarma).
SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, TV salónek, internetový 
koutek (za poplatek cca 4€/2 hodiny, cca 15€/den), hlavní 
restaurace s venkovním posezením, venkovní restaurace à la 
carte, vnitřní bar, bar a snackbar u bazénu, venkovní taverna, 
3 konferenční sály s  audiovizuálním vybavením, zlatnictví, 
obchod se suvenýry/minimarket, prádelna (za poplatek), 
parkoviště. Wifi  v prostoru recepce a na pokojích za poplatek 
(cca 7€/hodina, cca 15€/24 hodin).
STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – švédský stůl, 
u  večeří jsou předkrmy, polévka, saláty a  dezerty formou 
švédského stolu. Hlavní chod je s  výběrem až z  8 nabídek. 
Vegetariánské jídlo je zahrnuto v nabídce jídel. V případě zá-
jmu je možné přehodit večeři za oběd ve snackbaru/taverně 
po dohodě s  recepcí. Výše popisovanou večeři v  hlavní re-
stauraci lze vyměnit za večeři v restauraci à la carte s tím, že
z celkového účtu bude odečtena paušálního hodnota večeře.
SPORT A ZÁBAVA: v hotelovém areálu je celkem 21 krás-
ných bazénů, z nichž 6 je soukromých a jeden je určen pouze 
pro děti. Slunečníky a  lehátka u bazénu a na pláži zdarma. 
Wellnes & Spa centrum – vnitřní vyhřívaný bazén, jacuzzi, 
fi tcentrum, laconium, relaxační místnost, sauna a pára – tyto 
služby jsou zdarma, masáže a další terapie a procedury (za 
poplatek). 2 tenisové kurty (zdarma včetně vybavení, za 
poplatek pouze večerní osvětlení), plážový volejbal a stolní 
tenis (zdarma). Přes hotelovou recepci je možnost zapůjče-
ní horských kol (za poplatek), sportovní aktivity za poplatek 
na pláži u sousedního hotelu Likitira (potápění – cca 132€/2 
ponory, windsurfi ng – cca 20€/hod, kiting – cca 27€/hodina, 
vodní lyže – cca 23€, plachtění cca 53€/kurz/3hodiny). Široká 
nabídka vodních sportů je též u hotelu Atlantica Porto Bello 
Royal (cca 500 m) po pláži, zde je i malý přístav (katamarány, 

kánoe, surfy). 

!
3 hlavní výhody hotelu: krásná pláž, velmi 
pěkné bazény, příjemné prostředí a kvalitní 
servis. 

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

ostrov Kos – Gourniatis/Kardamena 

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 26 000 28 000 29 700 28 000 34 500 32 400 34 500 32 400 29 700 28 000 26 000

DS 1/1 34 800 38 000 40 700 38 000 48 400 45 000 48 400 45 000 40 700 38 000 34 800

DS E/B 21 600 23 000 24 200 23 000 27 500 26 100 27 500 26 100 24 200 23 000 21 600

DT 1/2 25 600 27 600 29 300 27 600 34 100 32 000 34 100 32 000 29 300 27 600 25 600

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

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  
Gaia Royal
www.gaia-hotels.com

POLOHA: rozlehlý hotelový areál posazený do pěkné 

vzrostlé zahrady byl postaven ve stylu ostrovní vesnič-

ky a nachází se v klidné odlehlejší části mezi letovisky 

Mastichari a  Marmari. Komplex tvoří hlavní budova 

a  několik vedlejších dvoupatrových pavilonů, které 

se nacházejí u  bazénu v  zahradě. Místo je ideální pro 

rodinnou dovolenou nebo pro ty, kteří si chtějí odpo-

činout od ruchu města a vychutnat si volnost pohybu. 

Letovisko Mastichari je vzdáleno cca 5 km, letovisko 

Marmari je ve vzdálenosti cca 6 km. Zde jsou možnosti 

nákupů i zábavy. Hotel je součástí řetězce Gaia. Auto-

busová zastávka je od hotelu cca 800 m, spojení je jak 

do nejbližšího letoviska, tak do hlavního města ostrova. 

Cesta do hlavního města trvá necelých 30 minut. Cena 

za taxi do Kosu vychází na cca 27€, do Asklépionu – cca 

29€, do vesničky Zia – cca 24€, na letiště – cca 20€ a do 

Kardameni – cca 21€/jedna cesta. 

PLÁŽ: písečná pláž se světlým pískem, místy s oblázky

a  čisté moře s  pozvolným vstupem, jsou ve vzdále-

nosti cca 100 m, s  ohledem na rozsáhlost areálu, je 

z některých částí komplexu vzdálenost k moři automa-

ticky větší (až 500 m). Na pláži je sprcha a kabinka na 

převlečení. 

KAPACITA: v  rozlehlém areálu se nachází 285 pokojů 

(1-, 2lůžkových s  možností jedné přistýlky a  rodinné 

pokoje pro 3–5 osob, které tvoří 2 ložnice (každá s kli-

matizací), v  jedné z nich je další lůžko pro pátou oso-

bu + případně ještě dětská postýlka. Ceny za rodinné 

pokoje Vám rádi sdělíme na vyžádání). Všechny pokoje 

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

matizací, fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem, 

balkónem nebo terasou s výhledem na bazén, zahradu,

hory, vnitrozemí nebo na moře. Chladnička na vyžá-

dání (za poplatek cca 6€/den), trezor na recepci (za 

poplatek cca 42€/pobyt). Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma. 

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

ním příjmem, vnitřní bar a kavárna, venkovní bary, bar 

na pláži (konzumace zde není součástí all inclusive), 

vnitřní a venkovní restaurace, venkovní disko pro děti, 

konferenční sál, obchůdek se suvenýry/minimarket, 

velká zahrada, parkoviště. Osušky na pláž – za vratný 

depozit cca 10€/osoba. Wifi  v prostoru recepce (za po-

platek cca 3€/30 minut, cca 5€/hodina).

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A ZÁBAVA: 2 bazény, 3 dětské bazény, 3 brouz-

daliště, 3 dětská hřiště. Slunečníky a lehátka u bazénu 

a v zahradě zdarma, na pláži (za poplatek cca 5€/set/

den). Tenis (zdarma, za poplatek večerní osvětlení), 

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

volejbal, basketbal, plážový volejbal, fi tcentrum. Na 

pláži lze provozovat surf (za poplatek). Přes hotelovou 

recepci je možnost zajištění projížďky na koních/poní-

cích – cca 35€/hodina.

!
3 hlavní výhody hotelu: možnost vyži-
tí pro děti, krásná pláž a koupání, ochotný 
personál.

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:30–10:00), obědy (12:30–14:30) a  večeře (18:30–
20:30, pro děti 18:00–18:30) formou bufetu

Během večeří je požadováno společenské oblečení 

V případě časnějšího odjezdu hotel zajistí kontinentální snídani od 
05:00–07:00 hodin. Nutno předem nahlásit na recepci

V případě, že jsou hosté mimo hotel (účast na výletě), je možné 
zajistit balíček (nutno nahlásit na recepci minimálně den předem 
do 20:00 s uvedením čísla pokoje)

Lehké občerstvení formou teplých a studených snacků od 11:00–
16:00

Zmrzlinu pro děti od 11:00–17:00

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy, džusy, filtrovaná káva a další) a rozlévaných 
místních alkoholických nápojů (domácí víno, točené pivo, ouzo, 
brandy, likéry a další) během dne do 23:00 hodin

Odpolední filtrovanou kávu a  čaj se sušenkami, oplatkami nebo 
sladkým pečivem od 16:00–17:00

Tenis (včetně vybavení), basketbal, volejbal, stolní tenis a plážový 
volejbal

Pro děti: miniclub s bohatým programem pro děti od 4–12 let (v 
hlavní sezóně, obvykle v německém jazyce), dětská hřiště a dětské 
bazény, dětské disko, dětské postýlky a vysoké židličky v restauraci 

Animační programy během dne (v hlavní sezóně, obvykle v němec-
kém jazyce, neboť zde převažuje německá klientela) – hry, soutěže, 
kabaret, show apod. 

ostrov Kos – Mastichari

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

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 22 000 24 200 25 500 24 200 29 700 28 000 29 700 28 000 25 500 24 200 22 000

DS 1/1 23 400 26 500 28 000 26 500 32 300 30 400 32 300 30 400 28 000 26 500 23 400

DS E/B 18 800 20 300 21 200 20 300 24 200 23 000 24 200 23 000 21 200 20 300 18 800

DT 1/2 18 400 19 900 20 800 19 900 23 800 22 600 23 800 22 600 20 800 19 900 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

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  
Marmari Palace
www.marmaripalace.gr

POLOHA: velmi žádaný a oblíbený hotelový komplex se 

rozprostírá v klidném prostředí na ploše cca 50 000 m2. 

Svou architekturou připomíná řeckou vesničku. Kom-

plex má velmi výhodnou polohu. Místním autobusem 

je možné individuálně navštívit středisko Mastichari, 

které je vzdáleno cca 3 km, nebo hlavní město Kos – 

vzdáleno cca 18 km. Autobusová zastávka se nachází 

poblíž hotelu, cca 50 m. Ve vzdálenosti cca 250 m je mi-

nimarket s potravinami, plážovými potřebami a drob-

nými suvenýry. Cena za taxi do Kosu vychází na cca 27€, 

do Asklépionu – cca 29€, do vesničky Zia – cca 24€, na 

letiště – cca 20€ a do Kardameni – cca 21€/jedna cesta. 

PLÁŽ: areál leží přímo u písečné pláže a křišťálově čis-

tého moře s pozvolným vstupem do vody. Na pláži je 

sprcha a kabinka na převlečení. 

KAPACITA: rozsáhlý hotelový areál tvoří hlavní budova 

a zahradní bungalovy, celkem je zde 332 pokojů. V hlav-

ní budově jsou pokoje s výhledem do vnitrozemí nebo 

na moře (za příplatek). V bungalovech mají pokoje vý-

hledy na moře, na bazén, do krajiny, na sousední budovy 

nebo do zahrady. Jsou zde 1-, 2lůžkové pokoje s mož-

ností jedné nebo dvou přistýlek a pokoje typu junior su-

ite až pro 5 osob, jejichž popis a cenu Vám rádi sdělíme 

na vyžádání. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 

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

se satelitním příjmem a rádiem, minibarem (konzumace 

za úhradu), připojením na internet (za poplatek), balkó-

nem nebo terasou s výhledem na bazény, moře. Trezor, 

rychlovarná konvice na pokoji zdarma. Dětská postýlka 

na vyžádání zdarma. Jako součást vybavení každého po-

koje jsou župany a trepky. Jednolůžkové pokoje nemají 

výhled na moře. Promo pokoje jsou situovány v hlavní 

budově, vždy jen s výhledem do vnitrozemí. 

SLUŽBY: recepce, výtahy (jen v hlavní budově), salónek 

s TV se satelitním příjmem, piano, internetový koutek 

(za poplatek cca 8€/hodina), fax a kopírka (za poplatek 

cca 0,50€/strana), butik, minimarket. Centrální res-

taurace na snídaně, obědy a  večeře, hlavní bar, bar 

u  bazénu, snackbar, bar na pláži, taverna před pláží, 

restaurace, obchod se suvenýry, 24hodinový pokojový 

servis, prostorná konferenční místnost, prádelna, lékař, 

nádherná rozlehlá zahrada, parkoviště. Osušky na pláž 

za vratnou zálohu cca 5€. Wifi  v prostoru recepce za po-

platek (cca 8€/hodina). Pokoje pro postižené se nachá-

zejí v hlavní budově hotelu. 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

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

SPORT A ZÁBAVA: 7 bazénů včetně bazénu před pokoji 

typu suites, 3 dětské bazény, venkovní bazének s jacuzzi

a hydromasáží, slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma), 

na pláži (za poplatek cca 6€/set/den). Dětské hřiště,

miniklub, vnitřní jacuzzi (za poplatek), fi tcentrum (za 

poplatek cca 8€/den), sauna (za poplatek cca 10€/

den), turecké lázně (za poplatek cca 35€), masáže (za 

poplatek), služby SPA (za poplatek), čtyři tenisové kurty 

(za poplatek 10€/hodina, pronájem raket a míčku 4€), 

plážový volejbal, basketbal, stolní tenis, šipky. Hotel 

pořádá obvykle v hlavní sezóně cca 6x týdně animační 

programy během celého dne (v cizím jazyce).

!
3 hlavní výhody hotelu: kvalitní servis, krás-
ná pláž, velké hotelové bazény.

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:00–10:00) a večeře (18:30–21:00) formou švédského 

stolu 

Obědy (12:30–14:00) formou bufetu. Během snídaní se podává 

filtrovaná káva, různé druhy čajů, mléko, horká čokoláda a několik 

druhů ovocných šťáv. K  obědu bývají těstoviny, saláty, čerstvé 

ovoce a  dezerty. U  večeří je mezinárodní kuchyně – bývají též 

tematické večery. Během obědů a večeří neomezená konzumace 

nealkoholických nápojů (voda a  nabídka z  post mix přístroje) 

a  rozlévaných alkoholických nápojů místní výroby(točené pivo, 

domácí víno) 

Večeře je též možná v  řecké taverně nebo italské restauraci – 

pouze na základě předešlé rezervace míst

Filtrovanou kávu, čaj, sušenky nebo koláčky, pro děti zmrzlinu od 

16:00–17:00 v baru u bazénu 

Od 10:00–23:00 neomezená konzumace rozlévaných nealkoholic-

kých nápojů (voda a nabídka z post mix přístroje, filtrovaná káva 

a čaj) a  rozlévaných místních alkoholických nápojů (víno, točené 

pivo) v  barech a  snackbarech. Poslední objednávku je možné 

učinit ve 22:50 

Snackbar, plážový bar a  bar (č. 2) u  bazénu jsou otevřeny od 

10:00 do 18:00. Bar (č. 1) u  bazénu je otevřen od 10:00–01:00 

a hlavní hotelový bar je otevřen od 18:00–01:00. Nápoje po 23:00 

již nejsou součástí programu All inclusive, hradí se na místě dle 

konzumace

ostrov Kos – Mastichari

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

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

Ceník léto 2011 pokoje v hlavní budově s výhledem na moře a bungalovy ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 30 800 29 000 30 800 36 200 38 700 36 200 38 700 36 200 38 700 36 200 30 800

DS 1/1 37 000 34 700 37 000 43 000 46 200 43 000 46 200 43 000 46 200 43 000 37 000

DS E/B 25 000 23 700 25 000 28 700 30 500 28 700 30 500 28 700 30 500 28 700 25 000

DT 1/2 30 400 28 600 30 400 35 800 38 300 35 800 38 300 35 800 38 300 35 800 30 400

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 20 700 19 800 20 700 23 400 24 600 23 400 24 600 23 400 24 600 23 400 20 700

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku
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Hotel  
Pyli Bay
www.pylibayhotel.com

POLOHA: velmi oblíbený a vyhledávaný hotelový komplex 

s  příjemnou rodinnou atmosférou se nachází na okraji 

klidného střediska Marmari, kde jsou nákupní i  zábavní 

možnosti. K původnímu hotelu byla v roce 2004 dostavěna 

další část s novými pokoji. Cena taxi do města Kos vychá-

zí na cca 18€/jedna cesta, na letiště cca 21€/jedna cesta. 

Městským autobusem je možné též cestovat do hlavního 

města, jízdenka vychází na cca 1,80€/jedna cesta. Nejbližší 

supermarket je jen kousek od hotelu. Ve vzdálenosti cca 

300 m je obchodní dům Constantinos s širokou nabídkou 

sortimentu, otevřen obvykle od 08:00–22:30. Cena za taxi 

do Kosu vychází na cca 15€, do Asklépionu – cca 20€, do 

vesničky Zia – cca 19€, na letiště – cca 22€, do vodní parku 

Lido – cca 13€ a do Kardameni – cca 22€/jedna cesta. 

PLÁŽ: krásná široká pláž s  velmi světlým pískem je cca 

550 m od hotelu a  je k  dosažení cestou podél silnice. Na 

pláži je sprcha i kabinka na převlečení. Pár stromů u pláže 

poskytuje příjemný přirozený stín. 

KAPACITA: celková kapacita hotelového areálu, který je 

tvořen několika samostatnými budovami, činí 212 pokojů 

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

jsou vybaveny palandou pro děti). Všechny pokoje mají 

koupelnu se sprchovým koutem nebo vanu se sprchou, 

WC, klimatizaci (v provozu obvykle od července do konce 

srpna, v  časovém intervalu od 14:00–02:00), fén, telefon, 

TV se satelitním příjmem a  rádiem, chladničku, stropní 

ventilátor, balkón nebo terasu s výhledem na bazén, hory, 

zahradu nebo s bočním výhledem směrem k moři, výhledu 

brání vzrostlé stromy. Jednolůžkové pokoje jsou obvykle 

bez balkónu a  jsou jen na vyžádání. Trezor na recepci (za 

poplatek cca 20€/pobyt). Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma.

SLUŽBY: recepce, výtah (jen v  novém křídle), internetový 

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

haly s TV se satelitním příjmem, vnitřní restaurace s  ven-

kovním posezením, 2 bary s  vnitřním i  venkovním pose-

zením, kavárna, bar a snackbar u bazénu, rozlehlá zahrada, 

parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

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

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

5-7€/set/den), dětské hřiště, stolní tenis (zdarma), tenis 

(zdarma, vratná záloha na rakety a míčky cca 10€), minigolf 

a kulečník (zdarma, za vratnou zálohu). Hotel pořádá pro 

své hosty obvykle v hlavní sezóně 1x týdně barbecue a řec-

ký večírek. Na hlavní pláži (před hotelem Marmari Palace) je 

možnost surfu (za poplatek cca 35€, celý kurz – cca 190€). 

!
3 hlavní výhody hotelu: pěkná pláž v leto-
visku, příjemný personál, výhodná cena.

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (od 07:30–09:30), obědy (od 12:00–13:30) a večeře (od 
19:00–21:00) formou švédského stolu

Neomezenou konzumaci místních rozlévaných nealkoholických 
nápojů (voda, ovocné šťávy, džusy, cola, lemon, orange, sprite, 
filtrovaná káva, čaj – více druhů) a  rozlévaných místních alko-
holických nápojů (pivo, ouzo, víno, brandy) ve snackbaru od 
10:00–23:30

Občerstvení formou lehkých snacků od 10:00–23:30 (sandwiche 
– šunka/sýr)

Odpolední čaj (různé druhy) nebo filtrovanou kávu se sušenkami 
nebo koláčem od 16:00–17:00

Zmrzlinu (kopečkovou) od 16:00–17:00

Hotel upozorňuje, že dětem do 18 let nejsou poskytovány žádné 
alkoholické nápoje

ostrov Kos – Marmari

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

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

Pláž v letovisku Marmari

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 20 000 19 200 21 200 20 300 22 800 21 800 22 800 20 300 21 200 19 200 20 000

DS 1/1 23 800 22 700 24 900 23 700 nelze 23 700 24 900 22 700 23 800

DS E/B 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300

DS 2. E/B 16 100 15 700 16 100 15 700 16 100 15 700 16 100 15 700 16 100 15 700 16 100

DT 1/2 17 000 16 400 17 900 17 200 18 900 18 200 18 900 17 200 17 900 16 400 17 000

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 15 700 15 300 15 700 15 300 15 700 15 300 15 700 15 300 15 700 15 300 15 700

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba jako třetí osoba na poko-
ji, DS 2. E/B - dospělá osoba jako čtvrtá osoba na pokoji, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společ-
ně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 13 let jako třetí osoba na pokoji, DT 2. E/B - dítě od 2 do 13 let jako čtvrtá osoba na pokoji
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Hotel  
Gaia Village
www.gaia-hotels.com

POLOHA: hotel, který je součástí hotelového řetězce 

Gaia, je vhodný především pro rodiny s dětmi a nachází 

se v klidném prostředí. Centrum střediska s nákupními 

možnostmi je vzdáleno cca 250 m, zde jsou restaurace, 

taverny, kavárny, obchody s  potravinami a  suvenýry. 

Přibližně ve vzdálenosti 700 metrů vyrostlo u hlavní sil-

nice nové shopping centrum (obchodní dům Constan-

tinos s širokou nabídkou sortimentu, otevřen obvykle 

od 08:00–22:30). Pravidelné autobusové spojení měst-

ské linky zajišťuje možnost přepravy do hlavního měs-

ta, kam doporučujeme individuální výlet. Cena za taxi 

do Kosu vychází na cca 15€, do Asklépionu – cca 15€, 

do vesničky Zia – cca 15€, na letiště – cca 25€, do vod-

ního parku Lido – cca 15€ a do Kardameni – cca 25€/

jedna cesta. Z  náměstí Tigaki (cca 250 m) též obvykle 

jezdí autobus, který sváží turisty do vodního parku Lido 

(zdarma). 

PLÁŽ: vzhledem k rozlehlosti areálu jsou krásná dlouhá 

písečná pláž a  moře vzdáleny cca 270 m (přes silnici) 

od hotelové recepce. Vstup do moře je velmi pozvolný 

a  dlouho je mělko, takže ideální podmínky pro rodiny 

s dětmi. Od vzdálenějších částí areálu je pláž vzdálena 

cca 470 m. Na pláži je sprcha a  kabinka na převlečení. 

Podél silnice je pár stromů, které poskytují přirozený stín. 

KAPACITA: komplex tvoří hlavní budova a  zahradní 

bungalovy, celkem 250 pokojů (1-, 2lůžkových s mož-

ností jedné nebo dvou přistýlek a dále pokoje pro rodiny

typu family suite pro 4–5 osob, které se skládají z ložnice

a  obývacího pokoje s  dalšími 3 přistýlkami. Ceny za 

rodinné suity Vám rádi sdělíme na vyžádání). Všechny 

pokoje jsou vybaveny koupelnou s  vanou a  sprchou, 

WC, klimatizací, fénem, TV se satelitním příjmem, tele-

fonem, balkónem nebo terasou s výhledem na bazén, 

zahradu, hory a  vnitrozemí ostrova. Trezor na recepci 

(za poplatek cca 33-35€/pobyt), chladnička (za popla-

tek cca 3€/den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

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

litním příjmem, internetový koutek (za poplatek karty 

v hodnotě cca 5€/30 minut, cca 7€/hodina + 2€/vratná 

záloha), vnitřní bar, vnitřní restaurace s venkovním po-

sezením, bar a  snackbar u  bazénu, venkovní kavárna, 

minimarket, pěkně upravená zahrada, parkoviště. Wifi  

v prostoru recepce (v sezóně 2010 zdarma, na sezónu 

2011 pravděpodobně za poplatek).

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A ZÁBAVA: 3 bazény, 2 dětské bazény, brouzda-

liště, slunečníky a  lehátka u bazénu zdarma, 2 dětská 

hřiště (nechybí dětský domeček, malý kolotoč, sklu-

zavky, prolézačky a  pískoviště). Stolní tenis (zdarma), 

kulečník a  elektrické hry (za poplatek cca 2€/hra). 

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

set/den). Nabídka vodních sportů na hlavní pláži

(za poplatek surf, kiting, banana, ringo, kánoe, vodní 

skútr a vodní lyže), v několika centrech cca 700–1000 m 

od hotelu. 

!
3 hlavní výhody hotelu: zázemí pro rodiny 
s dětmi, pěkná písečná pláž, možnosti pro-
cházek do okolí.

ostrov Kos – Tigaki

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

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

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:30–09:30), obědy (12:30–14:00) a  večeře (19:00–
21:00) formou švédského stolu. Pro malé děti bývá možnost 
večeřet dříve (na vyžádání) od 17:30–18:00

Svačiny formou teplých a  studených snacků (10:00–12:30 a  od 
15:00–18:00) – plněné taštičky, pizza, sandwiche – v  baru 
u bazénu

Zmrzlinu pro děti (11:00–17:00) 

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, šťávy, džusy a další nealko jako cola, orange, sprite, lemon, 
soda aj.) a rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené pivo 
a domácí víno, ouzo, rum, brandy) od 10:00–23:00

Neomezenou konzumaci filtrované kávy a  čaje od 10:00–21:00 
v baru u bazénu 

Odpolední filtrovanou kávu, čaj a sladkosti – sušenky, koláče nebo 
zákusky od 16:00–17:00

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 23 100 22 000 23 100 24 700 26 000 24 700 26 000 24 300 25 700 22 000 20 500

DS 1/1 26 800 25 300 26 800 28 400 30 100 28 400 30 100 28 000 29 700 25 300 22 700

DS E/B 19 600 18 800 19 600 20 700 21 600 20 700 21 600 20 400 21 400 18 800 17 800

DS 2. E/B 18 400 17 700 18 400 19 300 20 100 19 300 20 100 19 100 19 900 17 700 16 800

DT 1/2 14 600 14 300 14 600 14 600 15 000 14 600 15 000 14 600 15 000 14 300 13 100

*DT 1/2 16 800 16 300 16 800 17 600 18 300 17 600 18 300 17 400 18 100 16 300 15 500

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

**DT E/B 16 800 16 300 16 800 17 600 18 300 17 600 18 300 17 400 18 100 16 300 15 500

DT 2. E/B 16 800 16 300 16 800 17 600 18 300 17 600 18 300 17 400 18 100 16 300 15 500

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DS 2. E/B - dospělá osoba na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 7 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmín-
kou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), *DT 1/2 - dítě od 7 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované 
společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 7 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, **DT E/B - dítě od 7 do 13 let na první 
přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 13 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 
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Hotel 
Aeolos Beach
www.aeolosbeach.com

POLOHA: tento velmi oblíbený a žádaný rozlehlý hotelo-

vý komplex, postavený v tradiční ostrovní architektuře, 

se nachází v  klidném prostředí. Obklopen je krásnou 

zahradou, která sahá až k moři. Od centra města Kos je 

hotel vzdálen cca 4,5 km. Poblíž hotelu (cca 150 m) jsou 

zastávky frekventované městské linky (č. 2 a č. 4), dopo-

ručujeme individuální návštěvu hlavního města a  jeho 

okolí. V Kosu jsou možnosti denní i noční zábavy, v cent-

ru města je nespočet restaurací, taveren, barů, cukráren, 

obchodů se suvenýry a potravinami, diskotéky a kluby. 

Nejbližší minimarket je vzdálen cca 100 m od hotelu 

(omezený sortiment nápojů, sladkostí a drobných suve-

nýrů), cca 250 m je zahradnictví, kde je možné výhodněji 

koupit ovoce a  vodu. Cena za taxi do Kosu vychází na 

cca 9€, do Asklépionu – cca 12€, do vesničky Zia – cca 

22€, na letiště – cca 32€, do vodního parku Lido – cca 

24€ a do Kardameni – cca 34€/jedna cesta. 

PLÁŽ: písečná pláž, místy s  oblázky nebo kamínky, je 

hned u hotelového areálu. Zdejší moře je čisté, s pozvol-

ným vstupem do moře, v srpnu, kdy na ostrově vanou 

větry meltemi, zde bývají mírné vlny.

KAPACITA: celková kapacita areálu je 182 pokojů (60 

hotelových pokojů v  hlavní budově a  122 zahradních 

bungalovů. Nachází se zde jednolůžkové a dvoulůžkové 

pokoje s  možností jedné přistýlky a  pokoje pro rodiny 

s  možností 2 přistýlek v  bungalovech. Každý pokoj je 

vybaven koupelnou s vanou a sprchou, WC, fénem, te-

lefonem, TV se satelitním příjmem a  rádiem, chladnič-

kou, klimatizací (v  provozu obvykle od června do září, 

v průměru cca 8 hodin denně), balkónem nebo terasou 

s výhledem na moře nebo do krajiny, na zahradu nebo 

bazén. Jednolůžkové pokoje jsou jen s  výhledem na 

hory a do vnitrozemí. Trezor na pokoji (za poplatek cca 

2€/den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma. Osušky 

na pláž (za vratný depozit).

SLUŽBY: recepce, výtah (jen v hlavní budově), salónek, 

internetový koutek (za poplatek cca 3€/hodina), TV míst-

nost, restaurace, hlavní bar, bar u  bazénu, minimarket 

s plážovými potřebami, denním tiskem a dalším zbožím, 

velká zahrada, parkoviště. Osušky na pláž za vratný de-

pozit cca 12€/osoba. Wifi  v prostoru recepce a na někte-

rých pokojích zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře 

formou švédského stolu. Předem je možné vyžádat 

si vegetariánskou nebo diabetickou stravu. V  případě 

plně obsazeného hotelu (obvykle v červenci a srpnu ), 

recepce po klientech vyžaduje, aby se po příjezdu roz-

hodli, zda chtějí večeřet v čase 19:00–20:15 hodin, nebo 

20:30–21:30 hodin.

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

níky a  lehátka u bazénu a v zahradě (zdarma), na pláži 

za poplatek (cca 5€/set/den). Dětské hřiště, 2 teniso-

vé kurty (za poplatek cca 6€/hodina a  cca 8€/hodina/

včetně večerního osvětlení), basketbalové, volejbalové 

a  fotbalové hřiště (zdarma), plážový volejbal, minigolf 

(za poplatek cca 3€/hodina), stolní tenis (za poplatek cca 

2€/hodina), kulečník (za poplatek cca 2€/hra), bazének 

s jacuzzi pro 12 osob, fi tcentrum, venkovní šachy, šipky 

a hra boccia – zdarma, sauna a solárium (za poplatek cca 

18€), pára (za poplatek cca 15€). Masáže a  kadeřnictví 

– na objednávku (za poplatek). Přes hotelovou recepci 

je též možné objednat jízdní kola (cca 7€/den). Hotel 

pořádá pro své hosty (obvykle jen v hlavní sezóně, cca 

6x týdně) různé animační programy přes den a jednou 

týdně řecký večírek (v cizím jazyce).

!
3 hlavní výhody hotelu: hned u moře, velká 
zahrada, příjemný personál.

ostrov Kos – Kos-Lambi/Nea Alikarnassos

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

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 21 200 21 000 22 000 21 000 24 900 23 700 24 900 23 700 22 000 20 300 21 200

DS 1/1 24 900 24 300 25 700 24 300 28 600 27 000 28 600 27 000 25 700 23 700 24 900

DS E/B 18 300 18 100 18 800 18 100 20 800 20 000 20 800 20 000 18 800 17 600 18 300

DT 1/2 14 600 14 300 14 600 14 300 14 600 14 300 14 600 14 300 14 600 14 300 14 600

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

DT 2. E/B 15 900 15 800 16 200 15 800 17 700 17 100 17 700 17 100 16 200 15 400 15 900

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

POLOHA: hotelový areál obklopený subtropickými 

rostlinami a  stromy tvoří hlavní budova, boční křídla 

a zahradní bungalovy (ubytování je zajištěno ve všech 

těchto typech). Nachází se v  klidné turistické části 

města, přímo u  moře s  křišťálově čistou vodou. Hotel 

je vzdálen cca 2 km od centra hlavního města Kosu 

(pravidelné autobusové spojení, linka č. 2 a č. 4 – cca 

1€/jedna cesta). Cena za taxi do centra Kosu vychází na 

cca 7€, do Asklépionu – cca 11€, do vesničky Zia – cca 

22€, na letiště – cca 33€, do vodního parku Lido – cca 

25€ a do Kardameni – cca 35€/jedna cesta. V okolí jsou 

taverny, restaurace a  obchody. Nejbližší supermarket 

je cca 50 m od hotelu. Hotel v  sezóně 2010 zajišťoval 

zdarma přepravu autobusem do vodního parku LIDO 

u  Mastichari, tato služba by měla zůstat zachována 

i v roce 2011 (Lido je otevřený denně od 10:00–18:30, 

cena vstupenky cca 17€/dospělá osoba a cca 13€/děti 

do 13 let, není možný vstup s vlastním jídlem a pitím) 

– www.lidowaterpark.com. Speciální bonus od hotelu 

pro hotelové hosty – 1x během pobytu zdarma vstu-

penka do vodního parku LIDO).

PLÁŽ: písčito-oblázková pláž (bílý písek přechází do 

tmavé barvy, místy s  oblázky) se táhne v  délce cca 

250 m a je odsud pěkný výhled na protější turecké po-

břeží a často proplouvající lodě. Při vstupu do moře pí-

sek, potom oblázky, vhodnější jsou proto boty do vody 

(především pro děti), vstup do moře je strmější. Podél 

pláže jsou vzrostlé stromy, které poskytují v  parných 

dnech příjemný stín. Na pláži je sprcha. 

KAPACITA: v rozlehlém hotelovém komplexu je celkem 

505 pokojů (1-, 2lůžkových s možností jedné přistýlky 

a  pokoje pro rodiny s  možností dvou přistýlek nebo 

pokoje, které se skládají z ložnice a vedlejšího malého 

pokoje, kde je rozkládací gauč pro 2 děti; balkón a so-

ciální zázemí jsou však společné). Všechny pokoje jsou 

vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo sprcho-

vým koutem, WC, klimatizací (v provozu od cca 15.06. 

do 15.09.), fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem 

s rádiem, chladničkou, balkónem nebo terasou s výhle-

dem do zahrady, na hory nebo s přímým či bočním vý-

hledem na moře. Trezor na pokoji nebo na recepci (za 

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

zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala a salónek s TV se sate-

litním příjmem, internetový koutek (za poplatek cca 

2,50€/30 minut, cca 3,50€/hodina), 3 výtahy (jen v hlavní

budově), 2 restaurace, hlavní bar, bar a snackbar u ba-

zénu a  na pláži, kavárna, taverna, venkovní terasa, 

rozlehlá zahrada, parkoviště. Wifi  v  prostoru recepce 

a  salónku (poplatek na sezónu 2011 bude stanoven 

hotelem před sezónou). 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

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

SPORT A ZÁBAVA: 2 velké bazény, dětský bazén, sluneč-

níky a lehátka u bazénu (zdarma), slunečníky a lehátka 

na pláži (za poplatek cca 2€/kus/den), které je v  pří-

padě zájmu nutno předem uhradit na recepci, dětské 

hřiště, místnost s elektrickými hrami, kulečníky (za po-

platek cca 4€/hodina), stolní tenis (za poplatek cca 3€/

hodina), tenis (za poplatek cca 7€/hodina vč. zapůjčení 

raket a míčku, cca 5€/hodina bez raket a míčku). Různé 

druhy vodních sportů na pláži, plážový volejbal (zdar-

ma). Dále hotel organizuje pro děti i dospělé v průbě-

hu dne animační programy (v  cizím jazyce) u  bazénu 

a  zábavní večery (řecké večírky, živá hudba…). Vedle 

hotelu je půjčovna kol, motorek a bugin.

! 
3 hlavní výhody hotelu: příjemný hotelový 
areál, výhodná poloha, hezká pláž.

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně, obědy a  večeře formou švédského stolu (snídaně od 
07:00–09:30, obědy od 12:30–14:30, večeře od 19:00–21:30). 
Během obědů a večeří neomezená konzumace rozlévaných neal-
koholických nápojů, domácího vína a točeného piva

Občerstvení ve snackbaru u bazénu: 

od 10:00–20:00 – výběr teplých a  studených snacků a  lehkého 
občerstvení (sandwiche, taštičky, pizza…), neomezená konzu-
mace rozlévaných nealkoholických nápojů a točeného piva

od 10:00–11:30 a od 17:00–18:30 – filtrovaná káva, čaj, sušenky 
nebo koláče

Zmrzlinu – podávanou po celý den (kopečkovou) od 10:00–20:00 

Rozlévané místní alkoholické nápoje jsou podávány od 
10:00–24:00, poslední objednávka je přijímána ve 23:00.
Nabídka:  točené pivo, víno, ouzo, brandy, whiskey, vodka, gin, 
rum, tequila – vše místní výroby

Nápoje v baru v hotelu: rozlévané místní alkoholické nápoje jsou 
podávány od 19:00–24:00, poslední objednávka je přijímána ve 
23:00. Nabídka: točené pivo, víno, ouzo, brandy, whiskey, vodka, 
gin, rum, tequila – vše místní výroby. Podávány jsou zde i rozlé-
vané nealkoholické nápoje

Trezor pro hosty s All inclusive zdarma

Konzumace alkoholických nápojů není povolena dětem do věku 
18 let

Animační programy během dne a večera (v cizím jazyce) během 
hlavní sezóny 

Upozorňujeme, že hotel nezajišťuje balíčky v  případě výletů, 
pronájmu auta a dalších individuálních aktivit

ostrov Kos – Kos-Lambi

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

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

Vodní park Lido

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 20 500 19 700 22 300 21 300 24 800 23 500 24 800 21 300 22 300 19 700 20 500

DS 1/1 25 100 23 800 27 900 26 400 30 600 28 900 30 600 28 900 27 900 23 800 25 100

DS E/B 19 000 18 300 19 000 18 300 19 000 18 300 19 000 18 300 19 000 18 300 19 000

DT 1/2 20 100 19 300 21 900 20 900 24 400 23 100 24 400 20 900 21 900 19 300 20 100

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

DT 2. E/B 16 400 15 900 16 400 15 900 16 400 15 900 16 400 15 900 16 400 15 900 16 400

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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Hotel 
Oceanis Beach 
& Spa Resort 
www.oceanis-hotel.gr

POLOHA: zcela zrekonstruovaný hotelový areál,

který tvoří hlavní budova a  3 další hotelová

dvou až čtyřpodlažní křídla, se nachází

v klidném prostředí v oblasti Psalidi. Obklopen je krás-

nou velkou a  vkusně upravenou zahradou se subtro-

pickými rostlinami, keři a  stromy. Komplex sahá až 

k moři a pláži. Hlavní město Kos je od hotelu vzdáleno 

cca 7 km (zastávka autobusu je hned před hotelem, 

jízdné vyjde na cca 1,30€). Cena za taxi do Kosu vychází 

na cca 9€, do Asklépionu – cca 14€, do vesničky Zia – 

cca 26€, na letiště – cca 37€, do vodního parku Lido – 

cca 29€ a do Kardameni – cca 38€/jedna cesta. Hotel se 

soustřeďuje na „adult only“ – to znamená na páry všech 

věkových kategorií, s vyloučením dětí do 16 let, pro za-

jištění maximální relaxace a odpočinku. 

PLÁŽ: oblázková pláž, oceněná modrou vlajkou, 

s  drobnými oblázky, při okraji moře místy s  kameny 

a tmavším pískem, je s pozvolným vstupem do čistého 

moře. Pláž je hned před hotelem. Zde se též nachází 

centrum pro surfaře a jejich potřeby. 

KAPACITA: v hotelu je celkem 355 pokojů (1-, 2lůžko-

vých s možností jedné přistýlky, obvykle se jedná o tře-

tí pevné lůžko). Všechny pokoje jsou vybaveny koupel-

nou s vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, 

fénem, telefonem, klimatizací, chladničkou (minibar na 

vyžádání za poplatek dle konzumace), TV se satelitním 

příjmem a hudebními kanály, balkónem nebo terasou 

s výhledem do zahrady nebo na moře. Výhled na moře 

je za příplatek. Součástí vybavení pokoje jsou též žu-

pany a trepky. Trezor na pokoji (za poplatek 15€/týden, 

cca 25€/2 týdny). 

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, salónek, internetový 

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

bar, venkovní bary a  snackbary u  bazénu a  na pláži, 

vnitřní restaurace (nekuřácká), občerstvení „Suvlaki“ 

u moře, konferenční sál, minimarket, stánek s novinami 

a suvenýry, malý kostelíček, velká zahrada, parkoviště. 

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A ZÁBAVA: 3 bazény, slunečníky a lehátka u ba-

zénu, v  zahradě a  na hotelové pláži zdarma. Ostatní 

služby uvedeny v popisu ALL INCLUSIVE.

!
3 hlavní výhody hotelu: klidné prostře-
dí, dobré podmínky pro surfaře, příjemný 
personál. 

ostrov Kos – Psalidi

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:00–10:00), obědy (12:00–14:30) a  večeře (18:30–
20:30, obvykle 2 sezení) formou švédského stolu v  Yacht Club 
restauraci 

Pozdní kontinentální snídani od 10:00–12:00 v Yacht Club restau-
raci

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických a  rozléva-
ných místních alkoholických nápojů (točené pivo, víno, koktejly 
a  další destiláty) od 10:00–24:00 v  Greco Café (08:00–22:00), 
Greco bar u bazénu (10:00–18:00), Apollo hotelový bar (10:00–
01:30), Aquarius bar u bazénu (10:00–18:00) a Surfer´s plážový 
bar (přes den). Nápoje po 24:00 hodině již nejsou součástí pro-
gramu All inclusive, hradí se na místě dle konzumace. Na jednu 
objednávku je možné dostat 2 nápoje současně

Maestros à la carte restaurace – pouze večeře (18:30–22:00) – 
v případě zájmu nutno objednat přes hotelovou recepci předem, 
maximálně 1x během pobytu 

Palačinky a sandwiche od 10:00–18:00 v Greco Café 

Odpolední svačiny od 14:30–18:00 v Greco Café

Odpolední filtrovanou kávu a  čaj se sušenkami nebo koláčky od 
16:00–18:00 v Greco Café

Po večeři až do půlnoci je možné lehké občerstvení ve formě 
snacků v hlavním baru 

Animační programy během dne (v cizím jazyce, v hlavní sezóně) 

Sportovní aktivity: kulečník (cca 2€/hra), stolní tenis, 2 tenisové 
kurty a  minigolf – za poplatky, Wellness and Spa centrum – 
masáže, fitcentrum, jacuzzi, sauna, pára – vše za poplatek 

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 29 700 28 000 29 700 28 000 35 200 33 000 35 200 33 000 32 300 30 400 32 300

DS 1/1 38 100 35 700 38 100 35 700 46 200 43 000 46 200 43 000 43 300 40 400 43 300

DS E/B 24 200 23 000 24 200 23 000 28 000 26 500 28 000 26 500 26 000 24 600 26 000

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

86 Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 294

novinka
2011

střední
a starší
generace

zdarma
slunečníky
a lehátka sport svatební

cesta

v ceně
klima

slevový
program

viz strany 8–9



Hotel  

Archipelago
www.archipelagohotel.gr

POLOHA: rozlehlý areál, který tvoří hlavní budova a ně-

kolik hotelových pavilónů umístěných v mírném svahu, 

se nachází v klidném prostředí vhodném pro relaxační 

dovolenou. Leží poblíž turistické oblasti Psalidi v  pří-

jemné, upravené zahradě. Hlavní město Kos je od ho-

telu vzdáleno cca 7 km (zastávka autobusu pravidelné 

linky č. 1 a č. 5 je cca 200 m, jízdné vyjde na cca 1,30€). 

Autobusová linka č. 5 jezdí též až k sirným pramenům, 

které vyvěrají do moře (cca 7,3 km) – Empros Ther-

mes. Zdarma od hotelu jezdí též obvykle každodenně 

v hlavní sezóně autobus, který sváží turisty do vodního 

parku Lido. Cena za taxi do Kosu vychází na cca 9€, do 

Asklépionu – cca 14€, do vesničky Zia – cca 26€, na le-

tiště – cca 37€, do vodního parku Lido – cca 29€ a do 

Kardameni – cca 38€/jedna cesta. 

PLÁŽ: oblázková pláž, oceněná modrou vlajkou, 

s  drobnými oblázky, při okraji moře místy s  kameny 

a tmavším pískem. Je s pozvolným vstupem do čistého 

moře a leží cca 140 m od hotelu, k dosažení přes silnici. 

Na pláži je sprcha a kabinka na převlečení. 

KAPACITA: celková kapacita tohoto třípatrového hotelu

činí 112 pokojů (1-, 2lůžkové s možností jedné přistýlky, 

pokoje pro rodiny jsou vybaveny palandou pro děti). 

Každý pokoj má koupelnu se sprchovým koutem nebo 

vanu se sprchou, WC, novou klimatizací (v  provozu

od 13. 06. do 15. 09. – 24 hodin), fén, telefon, TV se sate-

litním příjmem a rádiem, balkón nebo terasu s přímým 

nebo bočním výhledem na moře, do zahrady, na bazén 

nebo do krajiny. Trezor na recepci (za poplatek cca 20€/

pobyt). Ovladač na televizi je za vratnou zálohu cca 

10€. Jednolůžkové pokoje jsou jen na vyžádání. Dětská 

postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, salónek, internetový koutek (za po-

platek cca 2€/30 minut, cca 3€/hodina), výtah (jen 

v jedné budově), vnitřní restaurace, hlavní bar s vnitř-

ním i  venkovním posezením, společenská místnost 

s TV se satelitním příjmem, snackbar u  bazénu, mini-

market, zahrada, parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A ZÁBAVA: velký bazén se skluzavkou, dětský ba-

zén, slunečníky a lehátka u bazénu a v zahradě (zdarma),

na pláži (za poplatek cca 5 – 6 €/set/den), dětské hřiště,

hřiště (5 x 5 m) na fotbal, basketbal a  volejbal, stolní 

tenis (zdarma), tenis (zdarma, vratná záloha na rakety

a  míčky cca 20€), minigolf (zdarma, vratná záloha

cca 10€), šipky, kulečník (za poplatek cca 1€/hra). Ho-

tel pořádá pro své hosty cca 6 x týdně různé animační 

programy, pro dospělé i děti (obvykle v anglickém a ně-

meckém jazyce). Vodní sporty jsou k dispozici na pláži 

u hotelu Oceanis, cca 150 m (surf) a u hotelu Grecos, cca 

350 m (vodní lyže, potápění, vodní skútr, banana, ringo, 

kánoe, šlapadla – vše za poplatek. Zajímavý odkaz k další 

možnosti pronájmu surfů v Big Blue surf centru: www.

bigblue-surfcenter.gr. Poblíž hotelu je půjčovna jízdních 

kol (cca 3-5€/den), motorek (od cca 12€/den) a  bugin 

(od cca 40€/den).

!
3 hlavní výhody hotelu: milý personál, 
klidné prostředí, chutná strava.

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:30–10:00), obědy (12:30–14:30) a  večeře (19:00–
21:00) formou bufetu v hlavní hotelové restauraci

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy, džusy, filtrovaná káva, čaj) a  rozlévaných 
místních alkoholických nápojů (točené pivo, domácí červené a bílé 
víno, ouzo, whiskey, gin, vodka, rum a  další destiláty) během 
obědů a večeří 

Zmrzliny pro děti i dospělé u obědů 

Občerstvení ve snackbaru u bazénu (10:00–18:00) – lehké snacky, 
neomezená konzumace rozlévaných nealkoholických a  rozléva-
ných místních alkoholických nápojů ve stejném rozsahu jako 
u obědů a večeří

Odpolední čaj a kávu s moučníkem nebo sušenkami od 17:00 do 
18:00 hodin ve snackbaru

Zmrzlinu (kopečkovou) pro děti od 17:00–18:00 hodin 

Hlavní bar je otevřen od 18:00 do 24:00 hodin a  je zde stejná 
nabídka neomezené konzumace rozlévaných nealkoholických 
a místních alkoholických nápojů jako ve snackbaru

Animační programy (obvykle v hlavní sezóně, cca 6x týdně, v cizím 
jazyce): vodní pólo, basketbal, fotbal, cvičení, šipky, stolní tenis, 
tenis, volejbal, minigolf. Večerní hry a  soutěže (bingo, kvízy…), 
obvykle 1x týdně řecký folklórní večírek

Slunečníky a lehátka u bazénu a v zahradě zdarma

ostrov Kos – Psalidi

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 30 % 15 %
velmi spokojeno 66 % 85 %
nespokojeno 4 % 0 %

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

2. dítě do 5 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 19 400 18 700 20 500 19 700 22 000 21 000 22 000 19 700 20 500 18 700 19 400

DS 1/1 22 300 21 300 24 200 23 000 27 100 25 700 27 100 23 000 24 200 21 300 22 300

DS E/B 18 300 17 700 18 300 17 700 18 300 17 700 18 300 17 700 18 300 17 700 18 300

DT 1/2 16 600 16 100 17 400 16 800 18 400 17 700 18 400 16 800 17 400 16 100 16 600

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

DT 2. E/B 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900

*DT 2. E/B 15 700 15 300 15 700 15 300 15 700 15 300 15 700 15 300 15 700 15 300 15 700

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji - pouze na vyžádání, DS E/B - dospělá osoba na 
první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospě-
lou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 5 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém 
lůžku, *DT 2. E/B - dítě od 5 do 14 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku
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Hotel 
Dimitra Beach
www.dimitrabeachotel.gr

POLOHA: tento zrenovovaný a  velmi oblíbený a  roz-

lehlý hotelový komplex, skládající se z hlavní budovy, 

bungalovů a  rodinných apartmánů, je postaven ve 

svahu nad mořem, v severozápadní části ostrova Kos, 

ve velmi klidné turistické části Agios Fokas. Do centra 

města Kos, které je vzdáleno cca 8 km, jezdí pravidel-

né autobusové linky (č. 1 a  č. 5 – cena cca 1,30€/jed-

na cesta, jízdenky prodávají na recepci), které Vás na 

místo dopraví přibližně za 15 minut. Autobusová linka 

č. 5 jezdí též až k sirným pramenům, které vyvěrají do 

moře (cca 5 km) – Empros Thermes. Zdarma od hotelu 

jezdí též obvykle každodenně v hlavní sezóně autobus, 

který sváží turisty do vodního parku Lido. Hotel je ob-

klopen velkou zahradou a nabízí svým hostům kvalitní 

služby i přátelskou atmosféru. S ohledem na kaskádo-

vitý terén a schody vedoucí k bazénu a moři není hotel 

vhodný pro osoby se sníženou pohybovou schopností. 

Cena za taxi do Kosu vychází na cca 12€, do Asklépionu 

– cca 17€, do vesničky Zia – cca 30€, na letiště – cca 39€, 

do vodního parku Lido – cca 32€ a do Kardameni – cca 

41€/jedna cesta. 

PLÁŽ: před areálem je pláž s menšími i většími kamínky,

které pokračují dále do moře. Na pláži může být mezi 

kamínky i hrubší písek. Moře je zde čisté a osvěžující. 

V  jedné části pláže je obtížnější vstup do moře (pro 

neplavce, menší děti a starší klientelu) doporučujeme 

boty do vody. Na pláži je sprcha a kabinka na převlečení.

KAPACITA: v  hlavní budově je 45 pokojů, v  bungalo-

vech 106 pokojů a v apartmánech je 105 pokojů. Na-

bízí se 1-, 2lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky 

a pokoje pro rodiny typu family suite pro 3 až 5 osob. 

Pokoje v hlavní budově nabízejí výhled do zahrady či 

částečný nebo úplný výhled na moře, bungalovy a po-

koje typu family suite mají výhled do zahrady, částečný 

nebo úplný výhled na moře či na bazén. Všechny po-

koje jsou vybaveny koupelnou se sprchou (v rodinných 

pokojích je vana a sprcha), WC, klimatizací, fénem, TV 

se satelitním příjmem, rádiem, chladničkou, telefonem, 

balkónem nebo terasou. Pokoje typu family suite (za 

příplatek) jsou navíc vybaveny kuchyňským koutem 

s elektrickým vařičem, mikrovlnnou troubou a kávova-

rem a mají kromě kuchyňky a jedné či dvou ložnic také 

obývací pokoj. Family suite pro 3 osoby mají 1 ložnici 

a obývací pokoj, pro 5 osob mají 2 ložnice a obývací po-

koj. Trezor na pokoji (za poplatek cca 15€/pobyt). Ovla-

dač na klimatizaci je za vratnou zálohu cca 10€. Dětská 

postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, výtah (jen v hlavní bu-

dově), konferenční místnost, internetový koutek (za 

poplatek cca 2€/hodina), TV koutek, minimarket, vnitř-

ní bar, venkovní bar a bar u bazénu, hlavní restaurace, 

kafetérie, prádelna (za poplatek), zahrada, parkoviště. 

Osušky na pláž – za vratný depozit cca 5€/osoba.

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A ZÁBAVA: celkem 6 bazénů (3 pro dospělé a 3 

pro děti), slunečníky a lehátka u bazénu i na pláži zdar-

ma. Ostatní služby uvedeny v popisu ALL INCLUSIVE.

!
3 hlavní výhody hotelu: bohatá nabídka
all inclusive, příjemný personál, klidné 
prostředí.

All inclusive zahrnuje:
Snídaně, obědy a večeře formou bufetu v restauraci Romantica 

Snídaně: 07:00–10:30, možnost brzké kontinentální snídaně 
06:30–07:00), obědy (12:30–14:00), večeře (19:00–21:30). 
Během obědů a večeří neomezená konzumace rozlévaných neal-
koholických nápojů (voda, ovocné šťávy, džusy) a  rozlévaných 
místních alkoholických nápojů (točené pivo, domácí víno)

Večeři v  restauraci La Pergola, kde se podávací italské speciality, 
je nutno objednat nejpozději den předem. V této restauraci jsou 
možné též obědy (12:30–14:30), kde se podávají tradiční řecké 
speciality – gyros, souvlaki, barbecue, saláty, zmrzlina)

Od 10:00–24:00 v baru La Pergola u bazénu – neomezenou kon-
zumaci rozlévaných nealkoholických nápojů (voda, ovocné šťávy, 
džusy, mléko, horká čokoláda, filtrovaná káva, různé druhy čajů, 
řecká káva, káva frappé, espresso, cappuccino, dětské koktejly) 
a rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené pivo, domácí 
víno, místní destiláty)

Ve Village Café (snackbar) je lehké občerstvení jako párek v rohlí-
ku, hamburger, pizza, plněné taštičky od 12:00–15:00. Zmrzlina 
(kopečková), filtrovaná káva, koláčky a sušenky od 10:00–18:00 

V plážovém baru Bella Vista je od 10:00–18:00 neomezená kon-
zumace rozlévaných nealkoholických nápojů, dětských koktejlů 
a  rozlévaných alkoholických nápojů (točené pivo, ouzo, brandy, 
whiskey, gin, rum, vodka, vermut, tequila, koktejly)

Půlnoční snacky nebo horká polévka jsou možné v hlavním hote-
lovém baru od 23:00–24:00. Hlavní bar je otevřen od 17:00–
01:00. Poslední objednávka nápojů je možná ve 24:00 

Nápoje je možné konzumovat též ve Water baru, který je ote-
vřen od 10:00–18.00, zde je možná neomezená konzumace 
rozlévaných nealkoholických nápojů (voda, ovocné šťávy, džusy, 
filtrovaná káva, různé druhy čajů, káva frappé, dětské koktejly) 
a rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené pivo, domácí 
víno, místní destiláty a koktejly) 

Hlavní bar je otevřen od 16:30–24:00 a je zde stejná nabídka jako 
v baru La Pergola

Možnost objednání balíčku místo oběda (nutno nahlásit večer 
předem, nejpozději do 20:00) 

Animační programy pro děti i  dospělé během dne a  večera (v 
hlavní sezóně, v cizím jazyce). Obvykle každý pátek se koná řecký 
večírek

Pro děti – dětské hřiště, různé hry, miniclub (10:00–18:00) a dět-
ské disco (21:00–21:45)

Sportovní vyžití – tenis, stolní tenis, minifotbal, volejbal, bas-
ketbal, plážový volejbal, vodní polo, minigolf, boccia, jacuzzi, 
fitcentrum, aerobik. Za poplatek je sauna (cca 5€/den), masáže 
(dle typu od cca 15–200€) a jízdní kola (cca 5–7€/den), kulečník 
(cca 2€/hra)

Slunečníky a lehátka u bazénu i na pláži zdarma

Plážové osušky zdarma (za vratný depozit)

ostrov Kos – Agios Fokas

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

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 27 100 25 700 27 100 32 700 34 800 32 700 34 800 32 700 34 800 25 700 27 100

DS 1/1 33 400 31 400 33 400 41 400 44 400 41 400 44 400 41 400 44 400 31 400 33 400

DS E/B 22 400 21 400 22 400 26 300 27 800 26 300 27 800 26 300 27 800 21 400 22 400

DT 1/2 17 200 16 600 17 200 19 600 20 500 19 600 20 500 19 600 20 500 16 600 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 18 800 18 100 18 800 21 600 22 700 21 600 22 700 21 600 22 700 18 100 18 800

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

88 Podrobné informace k cenám najdete v ceníku na straně 294
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5) Řecký večírek 

Přijdete-li strávit do horské vesničky Zia do taverny 

Fantasia řecký večírek, určitě nebudete zklamáni. Prá-

vě naopak, prožijete večer plný zábavy, dobré nálady 

a  veselí. K  tomu ochutnáte výtečné řecké speciality. 

Uvidíte, že po druhé skleničce řeckého lehkého vína se 

Vám nohy samy rozběhnou tančit řecké tance za do-

provodu buzuki.

6) Potápění 

Máte-li zájem o návštěvu podmořského světa, vyzkou-

šet svou dovednost nebo překonat sám sebe, potom 

kontaktujte našeho delegáta, který Vám sdělí, jak na to.

7) Rhodos a Patmos – individuálně 

Výlety na ostrovy Rhodos a  Patmos (www.vrpatmos.

co.uk) jsou řešeny jen individuálně. Náš delegát Vám 

bude jistě nápomocen při zajišťování lodního lístku 

a  sestavení vlastního programu na těchto turisticky 

velmi vyhledávaných místech.

8) Pronájem (nejen) aut

S případným pronájmem aut, skútrů, populárních čtyř-

kolek nebo kol Vám rádi pomohou naši delegáti. Mini-

mální věk řidiče pro menší vozy činí 21 let, u silnějších 

motorů je podmínkou věk nad 23 let. Upozorňujeme, 

že kvalita silnic je velmi kolísavá a místy jsou vozovky 

velmi úzké, takže mohou mít problém s  vyhýbáním 

i dvě osobní auta. Navíc na ostrově jezdí množství čtyř-

kolek a  také kol, je proto třeba maximální opatrnosti! 

Pro Vaši představu uvádíme orientační ceny:

Fiat Seicento – cca 48€/den, Renault Clio s klimatizací 

– cca 60€/den, jeep Suzuki Jimmy – 75€/den, minibus 

– cca 110€/den, skútr – cca 19€/den včetně komplet-

ní pojistky, čtyřkolky cca 35€, jízdní kolo – cca 4€/den 

nebo 24€/týden, horské kolo – cca 7€/den nebo 42€/

týden.

1) Okruh ostrovem

Čeká Vás celodenní výlet autobusem s  obsáhlým vý-

kladem nejen o ostrově Kosu, ale i o tamních zvycích, 

o historii a mythologii celého Řecka. První zastávka je 

ve starém městě Kosu, během níž navštívíte antickou 

agoru, hlavní náměstí s mešitami a známý Hippokratův 

platan. Poté pokračujete k nejkrásnější a současně též 

nejznámější památce ostrova – do Asklépia (antické 

nemocnice), kde společně s  výkladem místního pro-

fesionálního průvodce načerpáte i  Vy novou energii, 

stejně jako to bylo před dávnými věky. Další zastávka 

je v malebné horské vesničce Zia, kde se dá velmi vý-

hodně nakoupit spousta turistických suvenýrů. Krátká 

zastávka je též ve vesnici Pyli, kde můžete obdivovat 

starou kašnu, k  níž se váže legenda o  plodnosti, a  ze 

které vytéká šest různých minerálních pramenů. V zá-

toce Kamari Beach je volno na koupání, oběd nebo pro-

cházku. Průvodce Vás jistě upozorní na úžasný výhled 

na moře a ostrůvek Nisyros. Tradiční obyčeje a zvyklosti 

místních lidí si budete moci prohlédnout při poslední 

zastávce v  Antimachii, kde stojí tradiční domeček na 

způsob skanzenu – národopisného muzea. Dokonce se 

zde dochoval dodnes funkční větrný mlýn.

2) Nisyros 

Ostrov přezdívaný též „spící sopka“ se může stát cílem 

Vašeho výletu, vyberete-li si celodenní lodní výlet na 

Nisyros. Zde Vás čeká zcela bezpečný a snadný sestup 

do kráteru, který pro mnohé bude jistě neopakova-

telným zážitkem. Ostrov vznikl erupcí sopky Diaba-

tes, občas činné ještě ve středověku. Dnes se však její 

činnost omezuje už jen na solfatary. Nisyros je krásný 

ostrov, po většinu roku pokrytý svěží zelení. Místní se 

kromě turistiky živí pěstováním zemědělských plodin 

a vývozem pemzy. Zdejší přístav Mandraki je též správ-

ním střediskem ostrova, západně nad ním je pevnost 

rhodských rytířů, která dodnes slouží jako klášter. 

 Uvnitř je pozdně byzantský jeskynní kostel zasvěcený 

Panně Marii (Panagia Spiliani). Čas bude také na ob-

čerstvení, koupání a nákupy. Zajímavý odkaz k výletu: 

www.nisyrosinfo.com, www.nisyros.co.uk

3) Turecko

Pro zpestření pobytu jsme pro Vás připravili lodní výlet 

do nedalekého Turecka (www.tourismturkey.org, www.turecko.

cz). Po celním a  pasovém odbavení (prosíme zájemce, 

aby delegátovi v  předstihu nahlásili údaje z  cestovní-

ho pasu, na občanský průkaz cestování možné není) 

následuje přibližně hodinová plavba do Bodrumu. Po 

vylodění pokračujete jízdou na vyhlídku k větrným mlý-

nům, odkud je překrásný pohled na celé město i okolí. 

Dále pokračujete k  takzvané bráně Myndus, která ze 

západu ohraničovala starověký Halikarnáss. Ten má vze-

stupný ráz, neboť v dřívějších dobách byl Halikarnássos 

stavěn jako antické divadlo. Během svého volna bude-

te mít též možnost krátce navštívit místo, kde stávalo 

mauzoleum, které bylo řazeno mezi sedm divů světa. 

Poslední zastávka je u  antického divadla ze 4. století 

př. n. l. Druhá část výletu je spíše nákupní; těšit se může-

te na návštěvu klenotnictví s možností výhodného ná-

kupu šperků i suvenýrů. Čas bude i na oběd. Volno bude 

také na návštěvu tureckého tržiště. Uvidíte, jak se smlou-

vá o ceně, ochutnáte pravou tureckou kávu a možností 

nákupu všech světových „zaručeně pravých“ značek, 

budete mít dostatek. Návrat zpět kolem 17:00 hodin. 

Cestovní pas s sebou nutný. 

4) Ostrovy Kalymnos a Pserimos

Tento relaxační lodní výlet je vhodný pro všechny ge-

nerace, obzvláště pro rodiny s dětmi. Plavba lodí začíná 

dopoledne z přístavu na Kosu, odtud už kapitán míří na 

ostrov Pserimos, kde Vás čeká přibližně hodinové vol-

no na koupání a slunění na dlouhé písečné pláži. Poté 

se nalodíte a  pokračujete zhruba 45 minut na ostrov 

Kalymnos (www.kalymnos-isl.gr/en). Zde je v  progra-

mu přestávka na oběd v  příjemné taverně s  řeckými 

a ostrovními specialitami. Oběd – je možno si předem 

vybrat ze čtyř druhů jídel – je zahrnut do ceny výletu! 

V hlavním městě ostrova Pothia mimo jiné také navští-

víte obchod s  mořskými houbami. Krátké volno je na 

procházku městem a na nákupy suvenýrů. Při zpáteční 

cestě na Kos se staví na přibližně 30 minut poblíž ost-

růvku Plati či Pserimos, kde je možnost skočit do moře 

přímo z lodi a příjemně se tak osvěžit. 

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 37€

Nisyros cca 36€ 

Turecko cca 38€

Ostrovy Kalymnos a Pserimos cca 37€

Řecký večírek cca 38€ (bez transferu cca 28€) 

Potápění cca 55€ (jeden ponor), druhý ponor (cca 25€) 

Ceny jsou uváděny za dospělou osobu.
Děti do 4 let obvykle výlety a vstupy neplatí.

Děti od 4 – 12 let mají obvykle slevu ve výši 50 %. U výletu do Turecka 
platí děti 1 – 4 roky poplatek za přístavní taxu cca 4€. 

Asklépion

Vesnička Zia Turecké tržiště

ostrov Kos Fakultativní výlety
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Anketa
Hodnocení klientů v sezóně 2010 v procentech

Pro Vaši představu a lepší orientaci si Vám dovolujeme předložit výsledky naší 

práce v sezóně 2010. V sezóně 2010 využilo služeb naší kanceláře v rámci 

charterových letů, na pravidelné lince nebo autobusem cca 15 000 klientů. 

Děkujeme všem klientům, kteří nám vyplnili naši anketu. Děkujeme za Vaše náměty, rady a postřehy z Vaší dovolené. 

Pomáháte nám zkvalitňovat naše služby.

Jak jste se dozvěděli o CK VTT?

 účast na zájezdu

 od známých

 na internetu

 na veletrhu

 z tisku

 z rozhlasu

 jinak

Letecká doprava

 velmi spokojeni

 spokojeni

 nespokojeni 

 vlastní hodnocení

Stravování

 velmi spokojeni

 spokojeni

 nespokojeni 

 vlastní hodnocení

Fakultativní výlety

 velmi spokojeni

 spokojeni

 nespokojeni 

 vlastní hodnocení

Ostatní služby CK

 velmi spokojeni

 spokojeni

 nespokojeni 

 vlastní hodnocení

Jaký způsob koupě zájezdu preferujete

 v CK VTT osobně

  v CK/CA v místě 

bydliště osobně

  on-line na 

internetu 

  prostřednictvím 

e-mailu

 jinak

Věk respondenta

 do 25 let

 25 - 30 let

 31 - 40 let

 41 - 50 let

 51 - 60 let

 61 - 70 let

 nad 70 let

Autobusové transfery (svozy) v ČR

 velmi spokojeni

 spokojeni

 nespokojeni 

 vlastní hodno cení

Ubytování a poloha

 velmi spokojeni

 spokojeni

 nespokojeni 

 vlastní hodno cení

Plážový servis, spokojenost s pláží a službami

 velmi spokojeni

 spokojeni

 nespokojeni 

 vlastní hodno cení

Služby delegáta

 velmi spokojeni

 spokojeni

 nespokojeni 

 vlastní hodno cení

Další účast

 ano

 ne 

 neví

Výběr dovolené plánujete:

  dlouhodobě 

předem 

 1 měsíc předem

 na poslední chvíli 
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