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ostrov Lesbos

Ten pohled je fantastický!

Ostrov je znám jako působiště starořec-

ké básnířky Sapfó, která se tu narodila 

a  prožila většinu svého života a  tvořila 

svá díla. Z názvu ostrova byl později od-

vozen pojem pro vztah ženy se ženou. 

Podle historiků však není zcela zřejmé, 

jak to s  její náklonností k  ženám bylo. 

A to nejen proto, že byla matkou… Prv-

ní známky osídlení ostrova se datují až 

do 10 stol. př n. l. Za nejslavnější období 

je považováno 6. stol. př. n. l. O 200 let 

později se ostrov stal součástí Makedo-

nie, v  pozdějších letech se dostal pod 

nadvládu Římanů. Po rozdělení Římské 

říše byl ostrov přiřazen k  té mocnější 

části, tedy Východořímské (neboli By-

zantské říši). V roce 1204 se vlády nad os-

trovem chopili Benátčané, jež v 15. stol. 

vystřídali Turci. V  roce 1912 byl Lesbos 

připojen k Řecku. Na ostrově se nachází 

nesčetné množství památek. Například 

v  Agia Paraskevi můžete obdivovat 

zbytky svatyně, stejně tak ruiny dáv-

ného města Pyrra nebo most Kremasti. 

V Agiassosu vystupují do popředí turis-

tického zájmu pozůstatky po byzantské 

pevnosti a církevní muzeum. V Eressosu 

zaujmou archeologické muzeum nebo 

klášter Pithari. V  Kalloni můžete spatřit 

zbytky antických a  byzantských domů 

i  antické hrobky. Na Lesbosu naleznete 

unikátní horké prameny, které byly po 

tisíce let využívány k léčení revmatizmu, 

artritidy, gynekologických a dermatolo-

gických problémů, žlučníkových kame-

nů, bronchitidy, nebo  neurologických 

potíží. Jedněmi z  nejteplejších termál-

ních pramenů v Evropě se chlubí lokalita 

Polichnotis. Teplota vody se pohybuje 

od 70°C do 90°C. Ostrov je také znám 

díky pořádání tradičních festivalů, které 

se neobejdou bez tance, hudby a  dob-

rého jídla a pití. Mimochodem, salát na 

Lesbosu pořídíte za cca 3–5€, hlavních 

chod za 6–8€, nealko nápoj za 1,5–2€,

½ litru vína za 5€ a  pivo za 2€. Drink 

v baru vyjde přibližně na 6€ a koktejl 7€. 

Pokud se rozhodnete ostrov prozkou-

mávat individuálně, ceny půjčovného 

(z  roku 2010) jsou následující: motorka 

50 cc – 15€/den, 42€/3 dny, 91€/týden; 

motorka 250 cc – 25€/1 den, 72€/3 dny, 

161€/týden; auto kategorie B/Nissan 

micra, Citroën C3 s  klimatizací – 45€/

den, 130€/3 dny, 287€/týden; auto kate-

gorie K  (Kia Sportage 4WD) – 78€/den, 

233€/3 dny, 535€/týden.

Po ostrově lze rovněž cestovat levnými 

autobusy, například mezi letovisky Efta-

lou, Molyvos, Petra a Anaxos jezdí auto-

busy cca 7x denně, jízdenky se kupují až 

v nich.

borovicové a  dubové lesy. Za nejkrás-

nější část Lesbosu je často označována 

ta severní, v  níž se piniové lesy táhnou 

až na pláže. V  této oblasti rozhodně 

stojí za návštěvu středověké městečko 

Molyvos, nad nímž ční pevnost, a  také 

Petra, místo kde v průběhu Trojské války 

zakotvil Achilles. Překrásné pláže najde-

te v Anaxosu a  doporučujeme navštívit 

termální prameny v Eftalou. Jižní část se 

skládá ze dvou oblastí. Ze zátoky Gera 

s úžasnými vesničkami a překrásnou pří-

rodou. Druhou částí je Plomari, kulturní 

a  ekonomické centrum pro celý ostrov. 

Východní část nabízí rozmanitou kraji-

nu, výhled na pobřeží Malé Asie a hlavní 

město Mytilini, které je průmyslovým 

a  kulturním centrem ostrova s  fascinu-

jící kombinací architektury evropské 

i  blízkovýchodní. Na pevnosti v  Myti-

lini se konají koncerty, v  roce 2009 zde 

například odehrála vynikající koncert 

německá legendární kapela Scorpions. 

Západní část se od zbytku ostrova vý-

razně odlišuje. Vulkanická činnost tu vy-

tvořila až měsíční krajinu. Byla by ovšem 

věčná škoda se tomuto území vyhnout 

obloukem! Vždyť právě tady naleznete 

Geopark chráněný UNESCEM – nachází 

se tu milióny let staré zkamenělé stro-

my, respektive zbytky jejich kmenů. 

Ty můžete vidět jak přímo v „lese“, ke 

kterému dojedete po široké asfaltové 

cestě (pozor, na několika místech jsou 

velké odvodňovací strouhy), tak i v mo-

derním muzeu v  nedalekém městečku 

Sigri. Podle mnohých je lepší jet rovnou 

do muzea – tak dobře je udělané. A když 

už budete v Sigri, zajděte na místní pev-

nost. V roce 2010 byla otevřená zdarma 

a šlo vylézt do horní části a z ní pozoro-

vat městečko, blízké skály i hory. A také 

zrezivělý tank pod pevností… Když už 

se budete nacházet v  západní části, 

odbočte kousek před Sigri ke klášteru 

Ipsilou. Nemůžete ho minout. Jednak je 

odbočka dobře značená (cesta je úzká, 

jednosměrná), především se ale nachází 

na vrcholu vyhaslé sopky. Autem nebo 

na motorce dojedete až skoro nahoru. 

Stačí pak udělat pár kroků, vstoupit do 

kláštera a po schodech vyjít na vyhlídku. 

Třetí největší ostrov Řecka Vás zaujme 

nádhernými plážemi, tradičními vesnič-

kami, rozmanitou faunou a  fl órou, ob-

rovským množstvím olivovníků a  také 

historickými stavbami, přístavy a samo-

zřejmě tradičními kavárnami a restaura-

cemi nejen s mořskými specialitami. Tou 

hlavní předností je ale fakt, že ostrov si 

dosud zachoval původní atmosféru. Tu-

ristů sem jezdí stále poměrně málo, chy-

bí tu opravdu velké hotelové komplexy, 

ve kterých můžete strávit dovolenou 

a ani nepoznáte, v jaké zemi jste to vlast-

ně byli. Místní obyvatelé se ještě houfně 

nepřeorientovali na turisty, takže máte 

šanci nasát tu pravou řeckou atmosféru 

a pohostinnost. 

Rozloha ostrova činí přibližně 1630 ki-

lometrů čtverečních a pobřeží s mnoha 

klid a  soukromí nabízejícími plážemi je 

dlouhé zhruba 370 kilometrů. (Ovšem 

než se k těm zapadlým krásným plážím 

dostanete, je obvykle třeba ujet několik 

kilometrů po prašných nezpevněných 

cestách. A  na nich většinou neplatí au-

topojištění. Takže buď je třeba půjčit si 

terénní auto, nebo to risknout, jet po-

malu a  modlit se, aby se nic nestalo.) 

Z  východní části lze dohlédnout Asii, 

která je vzdálena necelých 20 kilometrů. 

Do vnitrozemí ostrova zasahují dvě vel-

ké zátoky - Gera a Kalloni, ve kterých se 

už od nepaměti loví výborné sardinky. 

Zvláště v  Kalloni se ale obvykle nezba-

víte pocitu, že jste u  rybníka. Hladina 

je zde klidná a desítky metrů od břehu 

vám je voda (nepříliš slaná) stále tak 

po kolena… Díky teplému podnebí, 

úrodné půdě, zásobám vody a  tisícile-

tému úsilí pokrývají bezmála 40  % po-

vrchu ostrova olivové háje. Místní tvrdí, 

že je zde na 14 milionů olivovníků, což 

ale zatím nikdo z  turistů nepřepočítal. 

Dalších dvacet procent plochy zabírají 

Lesbos – řecky Lesvos

Správní středisko: Mytilini 

Plocha oblasti: 1 630 km2 

Délka pobřeží: cca 370 km 

Počet obyvatel: cca 105 000

Nejvyšší vrchol: Lepetymnos – 968 m n. m.

Osobnost: starověká řecká básnířka Sapfó

Doba letu z Prahy: cca 2 hodiny 20 minut 

(letiště Mytilini)
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PRG – MJT, 02:20 hod., 1778 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-800/QS 588/9

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
cca 05:20 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 11:15 hod. 
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recke-ostrovy.rovnou.cz/recko/lesbos.html
www.greeknet.com
www.e-lesvos.com
www.lesvos.co.uk
www.lesvos.com
www.lesvosonline.gr
www.lesvos-travel.com

MOLYVOS/
EFTALOU

MOLYVOS

PETRA

Skala Kalloni

MYTILINI

Kalloni

Eressos

Skala Eressos

Sigri

Gavalathas

ANAXOS

Vrsa

Plomari Agios Isidoros

Thermi

TIP VTT: Vydejte se v pozdním odpoledni do středověkého Molyvosu a zůstaňte tu až do večera.  64



ostrov Lesbos – letoviska

na pláži jsou též sprchy, převlékárny 

a možnost vodních sportů (za poplatek 

šlapadla, kánoe, loďky aj). Z konce plá-

že, kde je dětský koutek, se naskýtá nád-

herný pohled na letovisko Molyvos. Kdo 

by chtěl zkusit klidnější pláž a nechce se 

mu utrácet za pronájem auta nebo taxi, 

může pěšky vyrazit západním směrem 

na zhruba hodinu vzdálenou pláž Am-

pelia, kterou mnozí považují za jednu 

z  nejhezčích na ostrově. Rozhodně si 

ale s sebou přibalte do batohu dostatek 

vody i jídla.

Z Anaxosu lze pohodlně cestovat měst-

skou autobusovou linkou do Petry, Mo-

lyvosu i  Eftalou. Cena jízdenky, která 

se kupuje až v  autobuse, vyjde na cca 

1,40€/jedna cesta, autobusy jezdí při-

bližně 7x denně od cca 08:30 – 23:00 ho-

din. Do Petry, tři kilometry vzdáleného 

letoviska, kde jsou další možnosti náku-

pů, je možné dojít i  pěšky, procházkou 

podél pobřeží. Je třeba počítat s  tím, 

že nejde o  upravenou promenádu, ale 

stezku, která je místy poměrně úzká.

 Pláž: písečná, místy s oblázky

 Vzdálenost od Mytilini: cca 57 km 

 Hodnocení letoviska: pro všechny generace

1. Molyvos/Eftalou

Eftalou je velmi klidná turistická oblast 

spadající pod cca 1,5 km vzdálený Moly-

vos. V této lokalitě nabízí VTT hotely Sun 

Rise a Aeolis. Oba poskytují mimořádně 

kvalitní služby a také výhledy na Egejské 

moře a turecké pobřeží nejen z mnoha 

pokojů, ale také od bazénů. Tyto hotely 

si oblíbili především turisté trávící větši-

nu času právě u bazénů a dále ti, kteří si 

půjčují auto či motorku a tento nádher-

ný a turistikou nezničený ostrov pozná-

vají individuálně.  

Největším lákadlem Eftalou jsou zdejší 

termální lázně – idylické místo s  prů-

zračně čistou vodou, která má až 46,5 °C 

a využívá se k léčbě revmatismu, žlučo-

vých kamenů, dýchacích potíží, gyneko-

logických a  kožních problémů. Můžete 

si vybrat mezi starší a novou částí. Staré 

lázně (vstupné cca 4€/45 minut) jsou 

v čistě bílém klenutém sklepení s obláz-

kovou dlažbou a společným bazénkem, 

nová část (5€/30 minut) má sedm samo-

statných van. 

Do Eftalou pravidelně zajíždí i  linko-

vý autobus směřující jedním směrem 

k  lázním a  druhým do Molyvosu, Petry 

a  Anaxosu. Jízdné vyjde na cca 1,40€/

jedna cesta.

 Pláž: oblázková, písečná

 Vzdálenost od Mytilini: cca 64 km

 Hodnocení letoviska: pro všechny generace

2. Molyvos

Je perlou ostrova. Pro toto historické 

městečko pod ochranou UNESCO jsou 

typické kamenné domky s  červenými 

střechami postavené ve svahu. Příkré 

dlážděné ulice směřují k  impozantní 

pevnosti ze 14. století s mohutným opev-

něním, která dotváří hlavně ve večer-

ních hodinách, kdy je úžasně osvětlená, 

romantickou atmosféru. Směrem dolů 

je hlavní třída, která překypuje obchůd-

ky s turistickým zbožím, vínem, květina-

mi, ale také sladkostmi… Odpočinout 

si můžete v mnoha místních tavernách, 

často s výhledem na moře. Taverny jsou 

též u přístavu, kde kotví nejen rybářské 

bárky, ale i  výletní lodě. Město končí u

oblázkové pláže s  nabídkou vodních 

sportů a  navzdory občasnému výskytu 

vodních ježků je nezřídka plná. Dále od 

města je pláž oblázkovo-písečná a úpl-

ně nejdále písečná s  oblázkovým vstu-

pem do moře. Tento úsek vyhledávají 

zejména nudisté. Se západem slunce se 

Molyvos stává rušným místem s  mno-

ha bary, kluby, diskotékami, tavernami 

nebo restauracemi s  velkoplošnými 

projekcemi. Letovisko je proto vhodné 

zvláště pro turisty, kteří si chtějí užívat 

nejen přes den na pláži, ale také ve-

čer v  centru městečka. Vyhledávané je 

i  zdejší letní kino s  dostatečnou kapa-

citou, lístek vyjde na cca 7€. Filmy se tu 

obvykle promítají v angličtině s řeckými 

titulky.

 Pláž: oblázková

 Vzdálenost od Mytilini: cca 61 km 

 Hodnocení letoviska: pro všechny generace

3. Petra

Místní dominantou je kostel Panagia 

Glykofi lousa (Panna Marie Sladcelíbající)

z  18. stol., který je umístěn na skále 

a je tak přirozenou dominantou celého 

zálivu. Pokud se vydáte tuto památku 

navštívit, připravte se na výstup 114 

schodů. Jednou z dalších zajímavostí je 

kostelík Agios Nikolas, který obsahuje 

fresky ze 16. stol a je situován pod ská-

lou s již zmíněným kostelem. Ani v tom-

to letovisku není problém si zapůjčit au-

tomobil nebo motocykl, při jízdě je však 

třeba opatrnost – uličky tu jsou opravdu 

úzké. Petra je milé místo s promenádou 

podél pobřeží a širokými písečnými 

plážemi, odkud je možné pozorovat 

každý večer nádherné západy slunce. 

V romantických uličkách plných krámků 

na Vás dýchne klid, pohoda a  nezapo-

menutelná atmosféra. Je zde i množství 

příjemných kavárniček, taveren i  barů, 

milovníci sladkého určitě záhy objeví 

i zdejší vyhlášenou cukrárnu. Do přibliž-

ně pět kilometrů vzdáleného historic-

kého Molyvosu se pohodlně dostanete 

autobusem (cca 1,40€/jedna cesta), ta-

xikem za cca 7€/jedna cesta, nebo i pěš-

ky. Podél silnice kopírující pobřeží vede 

bezpečný chodník. Pěšky dojdete také 

do cca 6 km vzdálené horské vesničky 

Petri, odkud je nádherný výhled a  kde 

se také skvěle najíte. Praktická rada na 

závěr: Nemůžete-li sehnat taxi přímo 

na ulici, poproste číšníka v  nejbližší 

taverně. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Mytilini: cca 55 km

 Hodnocení letoviska: pro všechny generace

4. Anaxos

Anaxos patří mezi vyhledávaná prázd-

ninová letoviska na ostrově. Jsou zde 

minimarkety, pekárna, plážové bary, 

kavárny, taverny a restaurace na pobře-

ží, v  mnohých z  nich jsou jídelní lístky 

v  češtině a  česky vás přivítá i  obsluha. 

Pláž je zde pěkná, dlouhá s  hrubším 

pískem s pozvolným vstupem do moře. 

Je tu možnost zapůjčení slunečníků a le-

hátek (za poplatek cca 5 – 6€/set/den), 
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ostrov Lesbos – 
Letovisko

Hotel kat. B 
Sun Rise
www.sunrisehotel-lesvos.com

POLOHA: zrekonstruovaný hotelový komplex postave-

ný v mírném kopci do tvaru antického divadla posky-

tuje překrásnou vyhlídku na moře a  okolní letoviska. 

Areál s  pastelovými barvami navozuje příjemnou at-

mosféru. Nedaleko hotelu je zastávka městské linky, 

která jezdí do Molyvosu, Eftalou a  Petry (cca 1,40€/

jedna cesta), možné je využít i taxi (cca 5€/jedna cesta, 

do přístavu v  Molyvosu cca 7€/jedna cesta). Nejbližší 

pláž je vzdálena od hotelu cca 850 m, je úzká a táhne se 

podél silnice směrem na Eftalou, kde jsou termální láz-

ně (cca 2 km) a nádherná oblázková pláž Golden Sand, 

která je dlouhá cca 2 km a je obklopena vysokými úte-

sy. V  nejbližším okolí hotelu je jen jeden minimarket, 

cca 400 m směrem na termální lázně. 

PLÁŽ: hotel se nachází cca 300 m od moře, kde ale není 

možnost koupání. Vzhledem k tomu, že tato pláž není 

organizovaná, doporučujeme využívat zdarma hotelo-

vého mikrobusu, který zajišťuje 4x denně spojení do 

cca 1,5 km vzdáleného Molyvosu a  zpět (v  cca 10:00, 

12:00, 14:45 a  21:30). Na pláži v  Molyvosu je možný 

pronájem slunečníků a  lehátek a  jsou zde možnosti 

vodních sportů.

KAPACITA: areál tvoří 11 budov (každá s  odlišným 

designem, dekorací a barvou), celkem je zde 74 pokojů 

(2lůžkové pokoje s možností jedné nebo dvou přistýlek), 

které jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo 

sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, 

TV se satelitním příjmem, minibarem, balkónem nebo 

terasou s výhledem do vnitrozemí, na bazén, do zahra-

dy nebo na moře. Trezor na recepci (za poplatek cca 2€/

den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, salónek, místnost na 

zavazadla, konferenční sál, internetový koutek (zdar-

ma), vnitřní bar s  TV se satelitním příjmem, kavárna, 

venkovní terasa s výhledem, venkovní bar a snackbar 

u  bazénu (otevřen obvykle od 10:00 – 18:00), vnitřní 

a  venkovní restaurace, taverna, zahrada a  parkoviště. 

Hotel zajišťuje přepravu zavazadel do jednotlivých 

hotelových pokojů po příjezdu. Wifi  zdarma v prostoru 

recepce a v některých pokojích (dle dosahu).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i večeře for-

mou bufetu.

SPORT A  ZÁBAVA: 2 bazény (jeden s  jacuzzi – vodní 

masážní tryska zdarma), odkud je pěkný výhled na 

moře, dětský bazén, slunečníky a  lehátka u  bazénu 

zdarma, dětský koutek v  zahradě. Sauna (za poplatek 

cca 8€/osoba/30 minut, cca 16€/osoba/hodina), vnitřní 

jacuzzi (za poplatek cca 10€/2 osoby/30 minut), stolní 

tenis (zdarma), fi tcentrum (za poplatek cca 4€/osoba/

hodina nebo speciální nabídka fi tcentrum + jacuzzi (za 

poplatek cca 5€/osoba/hodina) nebo sauna + jacuzzi 

(za poplatek cca 10€/osoba/hodina), tenisové hřiště 

(zdarma, za poplatek jen večerní osvětlení cca 4,40€/

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

6€/set/den). Vodní sporty je možné využít na plážích 

v  Molyvosu, Petře nebo Anaxosu (za poplatek). Hotel 

pro své hosty pořádá v hlavní sezóně večerní progra-

my, zábavu a soutěže.

!
3 hlavní výhody hotelu: hotelový mikrobus, 
krásný panoramatický výhled, velmi příjem-
né prostředí hotelu. 

ostrov Lesbos – Molyvos/Eftalou

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

svatební
cesta v ceně

klima

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 18 900 19 700 19 900 20 800 21 300 22 300 21 300 20 800 19 900 19 700 18 900

DS E/B 17 000 17 600 17 000 17 600 17 000 17 600 17 000 17 600 17 000 17 600 17 000

DT 1/2 16 000 16 600 16 700 17 300 17 700 18 400 17 700 17 300 16 700 16 600 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 14 400 14 800 14 900 15 300 15 600 16 100 15 600 15 300 14 900 14 800 14 400

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

POLOHA: zcela nově a  moderně zrekonstruovaný ho-

telový areál posazený do mírného svahu se nachází 

v  klidném prostředí v  oblasti mezi Molyvosem (cca 

1,5 km) a  Eftalou (cca 2 km). Komplex, postavený ve 

stylu ostrovní architektury, tvoří jednotlivé domečky 

– bungalovy. Celý objekt navozující dojem klidné ves-

ničky s  překrásným výhledem na moře, je poset keři 

oleandrů a různých rostlin.

PLÁŽ: nejbližší mořské pobřeží nemá udržovanou pláž 

(cca 300 m), doporučujeme jezdit hotelovým auto-

busem do Molyvosu, kde je nabídka vodních sportů, 

stejně tak nákupní možnosti. Hotelový autobus zajiš-

ťuje každodenní spojení do Molyvosu (cca 3x denně 

– 10:00, 13:00 a 15:30 hodin) – pro hotelové hosty zdar-

ma. Další pěkná oblázková pláž, čisté moře a termální 

lázně jsou v Eftalou, cca 2 km od hotelu.

KAPACITA: celkem je zde 72 pokojů (1-, 2lůžkových 

s  možností jedné přistýlky a  pokoje pro rodiny, kde 

jsou dvě přistýlky – pevná lůžka nebo rozkládací gauč). 

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprcho-

vým koutem, některé vanou a sprchou, WC, klimatizací, 

telefonem, fénem, TV se satelitním příjmem, chlad-

ničkou,  balkónem nebo terasou s  výhledem směrem 

k moři a do zahrady. Trezor na recepci (za poplatek cca 

15€/týden). Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, salónek v  prostoru 

u recepce, salónek s krbem a TV se satelitním příjmem 

u  vnitřního baru, malá knihovna, vnitřní restaurace 

s venkovním posezením s krásným výhledem, zahrada, 

parkoviště. Hotel zajišťuje donášku zavazadel do jed-

notlivých hotelových pokojů po příjezdu.Wifi  zdarma 

v prostoru recepce a salónků.

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

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

nu zdarma. Kulečník (za poplatek cca 6€/hodina), ma-

sáže (za poplatek cca 25€/30 minut, cca 50€/hodina), 

venkovní fi tcentrum a venkovní jacuzzi (zdarma).

!
3 hlavní výhody hotelu: nově zrekonstru-
ovaný hotel, krásné výhledy na moře, v do-
cházkové vzdálenosti malebný Molyvos (cca 

15–20 minut). 

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:30–10:00 hodin), obědy (13:00–14:30 hodin) 
a večeře (19:00–21:00 hodin) formou bufetu 

Svačiny (různé druhy sušenek, koláčků, mini sandwiche – šunka/
sýr) od 11:00–13:00 a od 15:00–17:00 hodin 

Během dne do 22:30 hodin neomezenou konzumaci rozlévaných 
nealkoholických (cola, sprite, ovocné šťávy a  džusy, filtrovaná 
káva, nescafé a  čaj, nebalená pitná voda) a  rozlévaných alkoho-
lických nápojů (točené pivo, místní bílé nebo červené víno, ouzo) 

Zmrzlinu (výběr obvykle ze 4 druhů) od 15:00–17:00 hodin

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

ostrov Lesbos – Molyvos/Eftalou

Dětské slevy
1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, all inclusive 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 20 300 21 200 22 300 23 400 24 900 26 300 24 900 26 300 22 300 21 200 20 300

DS 1/1 24 600 26 000 27 600 29 300 31 600 33 700 31 600 33 700 27 600 26 000 24 600

DS E/B 17 500 18 100 18 900 19 700 20 700 21 700 20 700 21 700 18 900 18 100 17 500

DT 1/2 17 000 17 700 18 400 19 200 20 300 21 300 20 300 21 300 18 400 17 700 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 15 200 15 600 16 200 16 700 17 500 18 200 17 500 18 200 16 200 15 600 15 200

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 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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ostrov Lesbos – 
Letovisko

Hotel kat. B
Molyvos I 
www.molyvos-hotels.com

POLOHA: menší hotel s příjemnou rodinnou atmosfé-

rou je postavený v  tradičním venkovním stylu navo-

zující atmosféru středověké vesnice. Hotel se nachází 

v klidném prostředí v překrásném a fascinujícím měs-

tečku. Místního kamene bylo použito na stavbu zdej-

ších budov, kde jsou dřevěné okenice, červené střechy, 

stejně tak interiéry navozují uvolňující pocit rustikální-

ho prostředí. Centrum je vzdáleno cca 200 m, zde jsou 

restaurace, taverny, obchody se suvenýry i  potravina-

mi, kavárny a cukrárny aj.

PLÁŽ: moře a pěkná oblázková pláž je jen cca 10 m přes 

málo frekventovanou silnici.

KAPACITA: v  hotelu je celkem 30 pokojů (1-, 2lůžko-

vých s možností jedné přistýlky), které jsou vybaveny 

koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fé-

nem, telefonem, TV (1 německý a 1 holandský kanál + 

řecké programy), chladničkou, balkónem nebo terasou 

s  výhledem do zahrady, na byzantský hrad nebo na 

moře. Jednolůžkové pokoje jsou jen na vyžádání a mají 

výhled do zahrady. Cenné předměty je možné uscho-

vat jen v centrálním trezoru hotelu (za poplatek cca 2€/

den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, salónek s TV (1 němec-

ký a 1 holandský kanál + řecké programy), vnitřní bar, 

vnitřní restaurace s velikou venkovní stinnou terasou, 

kde jsou podávány snídaně, venkovní kavárna a zahra-

da. Wifi  zdarma v prostoru recepce. 

STRAVOVÁNÍ: pouze snídaně – rozšířený kontinentální 

bufet.

SPORT A ZÁBAVA: lehátka na pláži (za poplatek 2,50€/

den), pláž je lemována tamaryšky, které poskytují přiro-

zený stín – není tedy nutné pronajímat si i slunečníky. 

V případě zájmu – slunečník cca 2€/den. 

!
3 hlavní výhody hotelu: ideální poloha, 
hned u moře a pláže, vstřícný personál.

ostrov Lesbos – Molyvos

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

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, snídaně 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 16 100 16 600 16 900 17 500 18 900 19 700 18 900 19 700 16 900 17 500 16 100

DS 1/1 19 800 20 600 21 300 22 300 23 900 25 200 23 900 25 200 21 300 22 300 19 800

DS E/B 14 500 14 900 15 100 15 500 16 500 17 100 16 500 17 100 15 100 15 500 14 500

DT 1/2 14 500 14 900 15 200 15 700 16 800 17 400 16 800 17 400 15 200 15 700 14 500

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

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - 
dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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Hotel kat. B
Delfi nia Hotel 
& Bungalows 
www.hoteldelfi nia.com

POLOHA: rozlehlý hotelový areál se nachází v mírném 

kopci svažujícím se k moři a pláži. Celý komplex je si-

tuován v  klidném prostředí s  nezapomenutelným vý-

hledem na letovisko Molyvos, vzdálené cca 1 km. Do 

samotného centra se dostanete po cca 15 minutové 

příjemné procházce. Všude je spousta turistických láka-

del, restaurací, taveren, stánků s rychlým občerstvením, 

kaváren, cukráren, barů, butiků a obchodů s potravina-

mi i suvenýry.

PLÁŽ: oblázková pláž s menšími i většími oblázky, které 

jsou též při vstupu do moře, místy je písek. Pro snazší 

vstup je zde molo se schůdky do moře. Ve vzdálenosti 

cca 200 m vlevo od hotelu je písečná část pláže.

KAPACITA: v  hotelovém areálu je celkem 125 poko-

jů v  hlavní budově a  v  zahradních bungalovech (1-, 

2lůžkových s možností jedné přistýlky), které jsou vy-

baveny koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou 

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

telitním příjmem a rádiem, minibarem, trezorem, bal-

kónem nebo terasou s výhledem na město, hory, zahra-

du, les nebo moře. Zahradní jednopatrové bungalovy 

pro 2 – 4 osoby jsou jen na vyžádání (nejsou vybaveny 

telefonem) a jsou dražší; přesnou cenu Vám rádi sdělí-

me. Pro klienty ubytované v bungalovech hotel nabízí 

službu room service zdarma – objednání snídaní přímo 

na pokoj (07:00 – 11:00 hodin). Dětská postýlka na vy-

žádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, salónek s  krbem a TV 

se satelitním příjmem, vnitřní bar a kavárna, venkovní 

bar a snackbar u bazénu, vnitřní a venkovní restaura-

ce s pěkným výhledem, konferenční sál, velká zahrada 

s 220 ovocnými stromy, parkoviště. Wifi  zdarma v pro-

storu recepce, baru a verandy.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – bufet. Ser-

vírovaná večeře se skládá z předkrmu, salátu, hlavního 

jídla a dezertu.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén s  mořskou vodou s  překrás-

ným výhledem na letovisko Molyvos a jeho dominantu 

– byzantský hrad, slunečníky a  lehátka u bazénu a na 

pláži zdarma, dětský koutek, stolní tenis (zdarma), hřiš-

tě na minifotbal (za poplatek cca 3€/osoba nebo 30€/

zápas), 3 tenisová hřiště (zdarma s  vlastním vybave-

ním, za poplatek večerní osvětlení a  pronájem raket 

a míčků), basketbal a volejbal. Vodní sporty na pláži (za 

poplatek).

!
3 hlavní výhody hotelu: jedinečný výhled 
od hotelového bazénu na město, příjemný 
areál, zdarma slunečníky a lehátka na pláži.

ostrov Lesbos – Molyvos

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

zdarma
slunečníky
a lehátka

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 23 200 26 200 24 800 26 200 28 800 30 600 28 800 30 600 24 800 26 200 23 200

DS 1/1 28 100 32 500 30 500 32 500 35 200 37 600 35 200 37 600 30 500 32 500 28 100

DS E/B 22 400 25 200 23 900 25 200 26 500 28 100 26 500 28 100 23 900 25 200 22 400

DT 1/2 20 300 22 700 21 600 22 700 24 400 25 700 24 400 25 700 21 600 22 700 20 300

DT E/B 16 600 18 200 17 500 18 200 19 400 20 300 19 400 20 300 17 500 18 200 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 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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ostrov Lesbos – 
Letovisko

Hotel 
Iriny
www.theofi loshotel.gr

POLOHA: nově postavený hotelový areál patří k  ses-

terskému hotelu Theofi los a  nachází se hned vedle

(cca 50 m). Areál leží v srdci letoviska Petra. Podél po-

břeží se nachází krásná pobřežní promenáda a centrum 

letoviska, kde jsou výborné restaurace, taverny, bary, 

cukrárny a obchody s potravinami i suvenýry (cca 430 

m). Dominantou letoviska je kostel Panny Marie Gliko-

fi llousy (Sladcelíbající), který je postav na vrcholku 30 m 

vysoké skály a odkud je překrásný výhled na pobřeží. 

PLÁŽ: organizovaná písečná pláž s  hrubším pískem 

(místy s oblázky, které jsou občas i u vstupu do vody) 

a čisté moře s modrou vlajkou jsou ve vzdálenosti cca 

480 m. Pláž je k dosažení přes silnici cestou malebnými 

uličkami letoviska.

KAPACITA: hotelový areál tvoří 6 budov. Celkem je 

zde 38 prostorných pokojů pro 2–3 osoby a hotelová 

studia pro 2–4 osoby. Všechny pokoje jsou vybaveny 

koupelnou s vanou (některé s jacuzzi) a sprchou nebo 

sprchovým koutem, WC, fénem, klimatizací, telefonem, 

TV se satelitním příjmem, chladničkou, balkónem nebo 

terasou s výhledem na bazén, hory nebo letovisko. Po-

koje typu hotelová studia mají navíc kuchyňský kout 

se základním vybavením. Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma. 

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

ním příjmem, výtah (jen v hlavní budově), vnitřní bar, 

bar a snackbar u bazénu, konferenční sál, zahrada. Kli-

enti též mají možnost využívat služby v hotelu Theofi -

los, cca 50 m. 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze v sesterském hotelu 

Theofi los, cca 50 m. Snídaně – rozšířený kontinentální 

bufet, večeře jsou servírované a skládají se z předkrmu, 

salátu pro 2 osoby, hlavního chodu a  dezertu (ovoce 

nebo zákusek).

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

hátka u bazénu zdarma. Spa centrum – sauna, jacuzzi, 

fi tcentrum – za poplatky, které budou stanoveny před 

sezónou 2011. Slunečníky a lehátka na pláži za popla-

tek (cca 6€/set/den). Několik místních restaurací a tave-

ren u pobřeží obvykle nabízí možnost lehátek a sluneč-

níků na pláži zdarma, pokud u nich poobědváte. Vodní 

sporty na pláži (za poplatek, obvykle bývá nabídka – 

parasailing – single cca 35€/osoba, double – cca 55€, 

vodní lyžování – cca 25€/osoba, ringo – každá osoba 

cca 12€, šlapadla – cca 10€/hodina).

!
3 hlavní výhody hotelu: nový hotel, moder-
ní vybavení, dobrá poloha.

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

ostrov Lesbos – Petra

Hotel Theofi los

Hotel Theofi losHotel Theofi los

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 19 300 20 100 20 900 21 900 22 600 23 800 22 600 23 800 20 900 21 900 19 300

DS E/B 16 800 17 300 17 900 18 600 19 100 19 900 19 100 19 900 17 900 18 600 16 800

DT 1/2 16 200 16 800 17 400 18 100 18 600 19 400 18 600 19 400 17 400 18 100 16 200

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 14 600 15 000 15 400 15 900 16 200 16 800 16 200 16 800 15 400 15 900 14 600

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

POLOHA: hotelový areál s příjemnou rodinnou atmosfé-

rou je vystavěn v tradičním ostrovním letovisku Petra.

Podél pobřeží se nachází krásná pobřežní promenáda

a  centrum letoviska, kde jsou výborné restaurace, 

taverny, bary, cukrárny a obchody s potravinami i  su-

venýry (cca 430 m). Dominantou letoviska je kostel

Panny Marie Glikofi llousy (Sladcelíbající), který je po-

stav na vrcholku 30 m vysoké skály a odkud je překrás-

ný výhled na pobřeží. 

PLÁŽ: organizovaná písečná pláž s  hrubším pískem 

(místy s oblázky, které jsou místy i u vstupu do vody) 

a čisté moře s modrou vlajkou jsou ve vzdálenosti cca 

500 m. Pláž je k dosažení přes silnici cestou malebnými 

uličkami letoviska.

KAPACITA: hotelový areál tvoří 3 dvoupatrové budovy, 

celkem je zde 120 jednoduše zařízených pokojů (2lůž-

kových s  možností jedné přistýlky – jako třetí lůžko 

bývá na pokoji obvykle standardní lůžko). Všechny po-

koje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo 

sprchovým koutem, WC, fénem, telefonem, TV, chlad-

ničkou, malým balkónkem nebo terasou s výhledem na 

bazén, letovisko nebo na hory. Klimatizace (za poplatek 

cca 3€/den). Trezor na recepci (za poplatek cca 10€/tý-

den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

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

ním příjmem, vnitřní bar, vnitřní a venkovní restaurace, 

zahrada, parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – rozšířený 

kontinentální bufet, večeře jsou servírované a skláda-

jí se z  předkrmu, salátu pro 2 osoby, hlavního chodu 

a dezertu (ovoce nebo zákusek).

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

nu zdarma. Na pláži (za poplatek cca 6€/set/den). Ně-

kolik místních restaurací a  taveren u  pobřeží obvykle 

nabízí možnost lehátek a slunečníků na pláži zdarma, 

pokud u  nich poobědváte. Vodní sporty na pláži (za 

poplatek, obvykle bývá nabídka – parasailing – single 

cca 35€/osoba, double – cca 55€, vodní lyžování – cca 

25€/osoba, ringo – každá osoba cca 12€, šlapadla – cca 

10€/hodina).

!
3 hlavní výhody hotelu: ideální poloha ho-
telu, pěkná písečná pláž v letovisku, rodinné 
prostředí.

ostrov Lesbos – Petra

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

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 17 200 17 800 17 800 18 500 18 700 19 500 18 700 18 500 17 800 17 800 17 200

DS E/B 15 000 15 400 15 000 15 400 15 000 15 400 15 000 15 400 15 000 15 400 15 000

DT 1/2 16 700 17 300 17 300 18 000 18 200 19 000 18 200 18 000 17 300 17 300 16 700

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

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve 
dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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ostrov Lesbos – 
Letovisko

Studia
Chrisoula 
POLOHA: komplex, který tvoří 2 budovy, se nachází 

v klidném prostředí v letovisku Anaxos, které je uzpů-

sobeno převážně pro českou a  slovenskou klientelu. 

Není proto překvapením, že hodně cedulí a  vývěsek 

je psáno v češtině a v některých restauracích narazíte 

i na českou obsluhu. Místní taverny a restaurace na po-

břeží dokonce nabízí svým stálým hostům slunečníky 

a lehátka na pláži přes den zdarma. Centrum letoviska, 

které se nachází podél pobřeží, je ve vzdálenosti cca 

70 m, zde jsou restaurace, taverny, pizzerie, kavárny, 

obchody s  potravinami i  suvenýry. Pro příznivce pěší 

turistiky doporučujeme procházku po nově vyasfalto-

vané silnici na krásnou písečnou pláž Ambelia, cca 4 km 

nebo cca hodinu chůze přes kopce. Podél pobřeží je též 

možné dojít až do letoviska Petra (cca 30 – 45 minut 

chůze) nebo se vydat pěší stezkou do tradiční horské 

vesnice Lafi onas. Cesta taxíkem do Petry vychází na 

cca 5€/jedna cesta. Pro zpestření pobytu je možné 

individuálně podniknout výlet mezi letovisky Anaxos 

– Petra – Molyvos – Eftalou, linka místního autobusu 

jezdí v hlavní sezóně každých 90 minut, mimo sezónu 

každé 2 hodiny; cena jízdenky vyjde na cca 1,40€/jedna

cesta/osoba. Jízdenky se kupují až při nástupu do auto-

busu u řidiče. nebo průvodčí.

PLÁŽ: písečná pláž (místy s  oblázky při vstupu do 

moře), oceněna modrou vlajkou, je vzdálena jen cca 

40 m, přes silnici. Na pláži je dětské hřiště, sprchy a pře-

vlékárny, podél pláže jsou lavičky. 

KAPACITA: celkem je zde 18 ubytovacích jednotek. 

Jednoduše vybavená studia pro 2–3 osoby se skládají 

z jedné místnosti, jejíž součástí je kuchyňský kout se zá-

kladním vybavením, rychlovarnou konvicí, el. vařičem, 

chladničkou, 2 pevná lůžka, 1 přistýlka nebo třetí pev-

né lůžko (v případě obsazení 3 osobami). Všechna stu-

dia mají koupelnu se sprchou, WC, balkón nebo terasu 

s výhledem do vnitrozemí, na letovisko nebo s menším 

výhledem přes stromy na moře. Klimatizace za přípla-

tek (cca 5€/den), trezor na pokoji (za příplatek cca 6€/

pobyt). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: snackbar s TV s posezením (rychlé občerstve-

ní i obědy, nápoje nebo zmrzliny k zakoupení během 

dne).

STRAVOVÁNÍ: vlastní. Předem je možné dokoupit si 

snídaně a večeře v hotelu Anaxos, cca 50 m, přes silnici. 

Snídaně jsou kontinentální servírované a  servírované 

večeře se skládají ze salátu, hlavního chodu, dezertu 

(obvykle zákusek). K  jídlu je v ceně sklenička vína pro 

dospělé a sklenička džusu pro děti.

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

nu zdarma, na pláži za poplatek (cca 6€/set/den). 

!
3 hlavní výhody studií: blízko pláže, výhod-
ná cena, klidné prostředí. 

ostrov Lesbos – Anaxos

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

Dětské slevy
1. 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 13 200 13 500 13 800 14 100 14 600 14 900 14 600 14 100 13 800 13 500 13 200

DS 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 1/2 12 800 13 100 13 400 13 600 14 100 14 500 14 100 13 600 13 400 13 100 12 800

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

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 16 let ve 
dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 16 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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Hotel kat. B
Anaxos
www.anaxoshotel.com

POLOHA: velmi oblíbený a stále žádaný malý hotelový 

areál se nachází v klidném prostředí uprostřed letovis-

ka. Podél pláže se nachází centrum (cca 70 m), zde jsou 

restaurace, taverny, pizzerie, kavárny, obchody s potra-

vinami i suvenýry. Některé místní taverny a restaurace 

na pobřeží nabízí svým stálým hostům slunečníky a le-

hátka na pláži přes den zdarma, pokud si u nich dáte 

oběd nebo občerstvení. Pro příznivce pěší turistiky do-

poručujeme procházku po nově vyasfaltované silnici 

na krásnou písečnou pláž Ambelia, cca 4 km nebo cca 

hodinu chůze přes kopce. Podél pobřeží je též možné 

dojít až do letoviska Petra (cca 30–45 minut chůze) 

nebo se vydat pěší stezkou do tradiční horské vesnice 

Lafi onas. Cesta taxíkem do Petry vychází na cca 5€/jed-

na cesta. Pro zpestření pobytu je možné individuálně 

podniknout výlet mezi letovisky Anaxos – Petra – Mo-

lyvos – Eftalou, linka místního autobusu jezdí v hlavní 

sezóně každých 90 minut, mimo sezónu každé 2 ho-

diny; cena jízdenky vyjde na 1,40€/jedna cesta/osoba. 

Jízdenky se kupují až při nástupu do autobusu u řidiče 

nebo průvodčí. 

PLÁŽ: písečná pláž (místy s oblázky při vstupu do moře) 

s  modrou vlajkou je ve vzdálenosti cca 70 m. Pláž je 

k dosažení přes silnici. Na pláži je dětské hřiště, sprchy 

a převlékárny, podél pláže jsou lavičky. 

KAPACITA: hotel tvoří 3 spojené budovy, celkem je zde 

35 pokojů (2lůžkových s možností jedné až dvou přistý-

lek). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se spr-

chovým koutem, WC, telefonem malým kuchyňským 

koutem se základním vybavením, el. vařičem, rychlo-

varnou konvicí, chladničkou, balkónem nebo terasou 

s výhledem na bazén, na letovisko nebo s bočním vý-

hledem na moře. Klimatizace (za poplatek cca 6€/den). 

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

stýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, internetový koutek 

v části restaurace (za poplatek cca 3€/hodina), vnitřní 

bar s TV se satelitním příjmem, vnitřní restaurace, bar 

u bazénu (obvykle 10:00–19:00 hodin), zahrada.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Kontinentální serví-

rované snídaně, servírované večeře se skládají ze salá-

tu, hlavního chodu, dezertu (obvykle zákusek). K  jídlu 

je v ceně sklenička vína pro dospělé a sklenička džusu 

pro děti. Hotel pořádá obvykle 1x za týden v  hlavní 

sezóně večeři formou barbecue u hotelového bazénu 

(ta zahrnuje suvlaki, párek, různé saláty a pita chleba) 

– je nutné si tento den připlatit cca 8€/osoba. Jednou 

týdně hotel pořádá tradiční řecký večer s bohatou na-

bídkou jídla, pití a ukázkou řeckých tanců (pro hotelové 

hosty cca 5€/osoba, pro ostatní cca 10€/osoba. Každý 

večer bývá v hotelu Happy Hour, kdy je možné si koupit 

pivo za velmi sníženou cenu. 

SPORT A ZÁBAVA: bazén s malým prostorem pro menší 

děti, slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, slunečníky 

a lehátka na pláži (za poplatek cca 6€/set/den).

!
3 hlavní výhody hotelu: blízko pláže, ochot-
ný personál, nápoj u večeře v ceně.

ostrov Lesbos – Anaxos

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

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

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

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 18 300 19 100 18 900 19 700 19 600 20 500 19 600 19 700 18 900 19 100 18 300

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

DT 1/2 17 800 18 500 18 400 19 200 19 100 20 000 19 100 19 200 18 400 18 500 17 800

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 2. E/B 14 600 15 000 14 600 15 000 14 600 15 000 14 600 15 000 14 600 15 000 14 600

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

Během celodenního výletu s  výkladem českého prů-

vodce můžete obdivovat překvapivé scenérie západní 

části ostrova poznamenané silnou sopečnou činností. 

Nejdříve navštívíte klášter Limonos, největší na ostro-

vě, který byl založen roku 1526 jako úkryt pro místní 

během turecké okupace. V klášteře se nachází krásná 

zahrada, 39 kaplí s 39 ikonami svatých, kteří na ostro-

vě žili, a  muzeum plné byzantských památek (vstup 

do muzea je cca 2€). Pokračovat budete ke světovému 

unikátu – Zkamenělému lesu, jehož stáří vědci odha-

dují na 20 miliónů let (vstup cca 2€). Zastávka bude 

také v tradiční vesnici Vatoussa a na závěr bude volno 

na koupání a  občerstvení na jedné z  nejkrásnějších 

písečných pláží v letovisku Skala Eresos, rodišti lyrické 

básnířky Sapfo.

2) Tradiční vesničky  

Celodenní výlet do tradičních ostrovních vesniček, 

kde můžete nasát pravou řeckou atmosféru. Navštívíte 

starou lisovnu olivového oleje v  Agia Paraskevi, která 

dnes slouží jako muzeum a kde se dozvíte celý postup 

výroby olivového oleje z ostrova Lesbos, který je pova-

žován za jeden z nejkvalitnějších (vstup do muzea cca 

3€). V Madamadosu uvidíte práci na hrnčířském kruhu 

ve stále funkční keramické dílně a navštívíte též krás-

ný klášter Taxiarchis s ikonou uplácanou z bláta a krve 

padlých řeckých mnichů. Na oběd či koupání zamíříte 

do rybářského přístavu Skala Sikamias, kde můžete 

ochutnat bohatou nabídku čerstvých rybích specialit. 

3) Mytilini 

Celodenní výlet do hlavního města a současně kultur-

ního centra ostrova. Čeká na Vás návštěva kostela Sva-

tého Therapona, prohlídka staré části města se zastáv-

kou v  místní řemeslné výrobně, kde bývá nachystána 

ochutnávka zdejších oliv, sardinek, ouza, sýru nebo 

sladkostí. Volno bude též na individuální procházku 

městem, nákupy nebo občerstvení.

4) Turecko 

Celodenní výlet do antického města Pergamon. Od-

plouvá se z přístavu v Mytilini a loď směřuje do turec-

kého Dikili, známého turistického letoviska na pobřeží 

Egejského moře. Odtud se pokračuje autobusem do 

Pergamonu, cca 60 km severně, kde navštívíte Asklépi-

on (cena za tuto návštěvu s  výkladem se hradí extra, 

cca 22€ a platí se v autobuse místnímu průvodci). Čas 

bude na občerstvení v  restauraci s  místními speciali-

tami, oběd v  Pergamonu je již zahrnut v  ceně výletu. 

Během zpáteční cesty bývá zastávka ve výrobně ručně 

tkaných koberců. Před vyplutím zpět je ještě krátké 

volno na prohlídku, nákupy, tržiště nebo vychutnání si 

pravé turecké kávy v Dikili. Upozorňujeme, že k cestě 

do Turecka je nutný platný cestovní pas.

5) Výlet na oslících 

Úžasný zážitek pro opravdové milovníky přírody a zví-

řat. Na oslím hřbetě se pomaloučku dostanete úzkými 

stezkami vysoko do hor, do tradiční vesnice Vafi os, kde 

si budete moci dopřát zdejší pochoutky se skleničkou 

ouza, jsou odtud nádherné výhledy do okolí. Až si oslíci 

odpočinou, vydáte se zpět na oslí farmu, cesta cca 1,50 

hodiny. 

6) Lodní výlet s BBQ

Oblíbený celodenní lodní výlet s  rožněním typických 

řeckých specialit přímo na lodi. Buď se pluje z Molyvo-

su podél severního pobřeží ke Skala Sikamias a  ještě 

kousek dále, nebo k takzvanému ostrůvku králíků, kte-

rý je na dohled letoviska Petra. Trasa výletu je odvislá 

od aktuálního větru a  počtu účastníků. Kromě jídla 

(suvlaki, bifteky, salát, sýr feta nebo opékaný brambor) 

je na lodi i pití – víno místní výroby nebo místní limoná-

dy. Možnost koupání přímo z  lodi, posádka zapůjčuje 

rovněž šnorchly a brýle k potápění.

7) Jeep Safari 

Adrenalinový zážitek z jízdy v jeepech do odlehlejších 

částí ostrova po kamenitých a  nezpevněných silnič-

kách, kam se jen tak s  osobním autem nedostanete. 

Čekají na Vás nádherné výhledy z vrcholků hor, zastáv-

ka na oběd a pro neřidiče je možnost najmout si za po-

platek vlastního šoféra. 

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

Divoký západ cca 35€

Tradiční vesničky cca 35€ 

Mytilini  cca 35€

Turecko cca 60€ + 22€ výlet Pergamon 

Výlet na oslících cca 22€

Lodní výlet s BBQ  cca 40€

Jeep Safari cca 59€ 

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

Děti od 5 – 12 let mají obvykle slevu ve výši 50 %. U některých výletů je 
věková hranici dětí různá a ceny jsou přesně vyspecifi kovány (Turecko, Oslí 

výlet) – upřesní na místě náš místní zástupce. 

Klášter Limonos

Tradiční vesnička

Mytilini

Turecko

Přístav

ostrov Lesbos Fakultativní výlety
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