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ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Řecko leží v  jihovýchodní části Evropy. Skládá se 

z  pevninské části (s  poloostrovem Peloponés na 

jihu) a z mnoha velkých a menších ostrovů. Zaujímá 

jižní výběžek Balkánského poloostrova mezi 36° 

a 41° severní šířky a mezi 20° a 26° východní délky.  

Rozloha činí 131 944 km2, s přilehlými moři vzroste 

rozloha na 400 000 km2. Z celých 15 021 km řecké-

ho pobřeží lemuje celých 11 000 km více než 2000 

ostrovů. Významnými ostrovy Řecka jsou především 

Kréta, Kyklady a Iónské ostrovy. Suchozemská státní 

hranice měří 1170 km. Na severu hraničí s Albánií, 

Fyromem, Bulharskem a Tureckem, na západě, jihu 

a východě je obklopeno moři. 

FAKTA:

Ofi ciální název: Řecká (Helénská) republika

Datum založení: 1946

Státní zřízení: pluralitní republika s jednokomoro-

vým parlamentem 

Prezident: K. Papoulias

Ministerský předseda: Georgios Papandreou

Úřední jazyk: řečtina; dále je velmi rozšířená ang-

ličtina a němčina

Národnostní složení: Řekové 96  %, Makedonci 

1,5 %, Turci 0,7 %, Albánci 0,6 %, ostatní 1,2 %

Náboženství: řecké ortodoxní 98 %

Měna: Euro (€)

Hlavní město: Athény (Athínai)

Správní členění: 10 oblastí, 51 vládních okresů

Populace: 49,6 % tvoří muži a 50,4 % ženy

Vzdělání: Řecko vynakládá 4,5 % ze svého HDP na 

vzdělání, kde je povinná 9letá školní docházka a je 
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ww.gto.gr
www.robby.gr
www.travelinfo.gr
www.greekislandhopping.com
(zajímavosti o řeckých ostrovech)
http://recko.name
http://recko.orbion.cz
http://kreta.rovnou.cz
www.ose.gr (jízdní řády)
www.poseidon.hcmr.gr  (vše o počasí)
www.virtualgreece.net
www.dobrutky.unas.cz/reckakuchyneframe.htm
www.reckakuchyne.szm.com
Zajímavé odkazy v češtině:
Předpisy, zastoupení, důležité informace: 
www.mzv.cz
O Řecku všeobecně: www.recko.cz
Pravoslaví: www.orthodoxia.cz
www.fototravel.info
www.recko-autem.cz

zdarma na všech státních školách. Průměrná gra-

motnost je 95,2 %

Podnebí: Řecko má suché středomořské klima, 

které se vyznačuje horkými léty a velmi mírnými zi-

mami. Dá se říci, že má tři roční doby – období květu 

a  zrání (březen – červen), období sucha (červen – 

říjen) a  období dešťů (říjen – březen). Průměrná 

doba slunečního svitu činí 2500 – 3000 hodin ročně. 

Průměrná roční teplota činí cca 17°C. Klima je také 

ovlivněno specifi ckými místními větry.

Pro turistiku a  poznávání přírodních a  historických 

památek Řecka jsou nejvhodnější měsíce květen 

a  červen, kdy je země rozkvetlá a  krásně zelená, 

nebo potom říjen až březen, kdy lze poznat sklizně 

oliv či vyzkoušet netradiční lyžování na svazích hor; 

naopak pro milovníky slunce a  vodních radovánek 

jsou nejvhodnější měsíce červenec, srpen a září, kdy 

je moře krásně teplé. 

Nejvyšší hora: Mytikas v  pohoří Olympos (2917 

m n. m.) 

Čas: v Řecku je časový rozdíl +1 hodina

Elektrický proud: 220 V

CESTOVNÍ RUCH:

Informace pro turisty: praktické příručky a mapy 

lze získat zcela zdarma v  řecké organizaci turistiky 

„EOT“, která má své pobočky ve všech větších tu-

ristických městech. V  Praze: Pod Ořechovkou 19, 

162 00 Praha 6, tel.: 224 311 683, fax: 233 343 836.

Cestování v Řecku: lze zde cestovat autobusy, me-

trem (pouze v  Athénách), taxíky, vlakem, trajekty 

a letecky.

Velvyslanectví Řecka v ČR: Velvyslanectví Řecké 

republiky, Na Ořechovce 19, Praha 6 – Střešovice.

Velvyslanectví ČR v Řecku: Embassy of the Czech 

Republic, G. Seferis str. 6, Palaio Psychico, Athens

TURISTIKA:

 Řecko zaujímá 15. místo ve světovém hodnocení 

cestovního ruchu s  více než 12  500  000 turistů 

ročně. Nejvíce turistů přijíždí z  Evropy (93,2 %) – 

z toho 70,2 % ze zemí EU. 77,7 % do země přilétá, 

z  toho více než 60,5 % charterovými lety, které 

každým rokem značně narůstají. Nejvíce turistů při-

cestuje letadlem v červenci a v srpnu. Z ČR do Řecka 

každoročně přicestuje více než 175 000 turistů.

 Turisty nejvíce láká poznávání historie a  histo-

rických památek (např. Athény, Mykény, Sparta, 

Olympia, Epidaurus aj.) či přírodních a  kulturních 

zajímavostí, muzeí a  galerií, divadel a  festivalů. 

Dále průzračně čisté moře, krásné pláže a  různé 

možnosti vodních sportů i  zdravotní turistika (lze 

navštívit lázeňská střediska mezinárodního význa-

mu), aj. Mezi nejvíce navštěvované ostrovy patří 

Kréta, Rhodos a Korfu. Dále přilétá hodně charte-

rových letů do Thessaloniki (Soluně) a do Athén.

 Cestovní ruch se podílí 10 % na HDP Řecka.

 V Řecku doposud platily tyto kategorie ubytování 

L (de luxe), A, B, C, D, E. Na kvalitu hotelů, pen-

zionů a dalších ubytovacích zařízení dohlíží Řecké 

ústředí turistického ruchu (EOT), které rozhoduje 

o  tom, jaké ohodnocení je danému zařízení dle 

předem daných kritérií přiřazeno – část hotelů je 

již ohodnocena 1 – 5/6 hvězdičkami.
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ostrov Rhodos

anglickým architektem Donaldem Harra-

dinem. Celková délka hry – 6060 m – muži 

a 5625 m – ženy, hraje se na 72 par.

Původ Rhodu je nerozlučně spjat s bájí 

o Diovi a Héliovi. Podle této báje z řecké 

mytologie se Zeus po vítězství nad Titá-

ny rozhodl rozdělit Zemi mezi Olympské 

bohy. Jediný, na koho se nedostalo, byl 

Hélios – bůh slunce, neboť ve chvíli, kdy 

se Země dělila, Hélios putoval po obloze 

a  nikdo si na něj nevzpomněl. Když se 

vrátil a  domáhal se svého podílu, Zeus 

ho sice politoval, ale sdělil mu, že to už 

není možné, neboť ostatní bohové by 

byli nespokojeni. Tak Hélios požádal 

Dia i ostatní bohy o souhlas s tím, že mu 

připadne země, která se sama vynoří 

z  moře. Jakmile souhlasili, vynořil se 

z modrého moře ostrov. Hélios jej ozářil 

svým jasem a učinil jej nejkrásnějším os-

trovem v Egejském moři.

Jeho krásu navíc podtrhli lidé - důkazy 

o bohaté a slavné historii najdete doslo-

va na každém kroku. Hlavní, stejno-

jmenné město ostrova – Rhodos je zcela 

unikátní, jedinečné, neopakovatelné, 

malebné, s  nádechem tajemna, půso-

bivé, kouzelné… tolik přívlastků snad 

ani není, jak okouzlující je toto město. 

Nachází se zde starý obchodní přístav, 

Palác Velmistrů, ulice Rytířů, Hippo-

kratovo náměstí, Sokratova ulice, park 

Rodíni, kasino, tržiště, nespočet restau-

rací, kaváren, cukráren, barů, diskoték… 

A  také pláží. I  proto mnozí turisté před 

klasickými letovisky dávají přednost 

hlavnímu městu. Za pár minut jsou totiž 

z hotelu jak na písečných plážích, kde se 

přes den tak příjemně lenoší, tak i v cen-

tru města, které se večer co večer pro-

bouzí z denního spánku.

Krásné pláže, vzácné památky, kvalitní 

hotely často se stravováním all inclusive. 

To je kombinace, díky které je Rhodos 

nejen největší v  souostroví Dodeka-

néssos, ale také nejnavštěvovanější.

Oblíbený je už řadu let i  mezi našinci, 

což potvrdilo otevření českého hudeb-

ního klubu v letovisku Faliráki. V loňské 

sezóně zde vystupovala řada tuzem-

ských kapel a  DJ´s a  vše nasvědčovalo 

tomu, že stejně tomu bude i  v  sezóně 

léto 2011.

Vedle bohaté historie se Rhodos, na ve-

getaci nejbohatší ostrov ze souostroví, 

může pochlubit dlouhými romantickými

písečnými a oblázkovými plážemi, skal-

natými mořskými zátokami i  zelenými 

lesy. Většina pláží je na východním po-

břeží, západní část se vyznačuje pře-

vážně kamenitými plážemi, drsnějším 

pobřežím a  silným větrem s  ideálními 

podmínkami pro windsurfi ng. Pro indivi-

duální návštěvy ostrova doporučujeme

koupání v zálivu Kallithea, kde dříve bý-

valy termální lázně a dnes jsou zde příz-

nivé podmínky pro potápění. Známá je 

také pláž Afandou. Faliráki je proslavené 

nejen jako centrum veškerého dění, zá-

bavy, atrakcí, ale též svými písečnými 

plážemi, vhodnými pro rodinnou dovo-

lenou. Pláž Tsambika (v  překladu „svit 

ohně“) s  jemným pískem patří mezi 

nejznámější pláže ostrova a je pojmeno-

vána po stejnojmenném klášteře. Na os-

trově se traduje, že jeden den strávený 

na Tsambice se rovná týdnu na jiné plá-

ži. Tolik zde žhne sluníčko. Dostanete se 

k ní, když zhruba kilometr za letoviskem 

Kolymbia ve směru na Lindos odbočíte 

doleva.

Dalším místem, které by nemělo býti 

opominuto, je písčito-oblázková pláž Li-

manaki v  letovisku Kolymbia. A aby byl 

náš výčet kompletní, nesmíme zapome-

nout na Prasonissi na jižním cípu ostro-

va, s  ideálními podmínkami pro surfaře 

(www.omwc.org.uk/prasonissi.htm). Na 

většině pláží si můžete pronajmout le-

hátka se slunečníky (set vyjde na cca 8€),

obvyklá je i  nabídka vodních sportů.

V  posledních letech vzrostl zájem o  ost-

rov též mezi golfi sty. Nedaleko Afandou 

(cca 18 km od města Rhodos) se nachází 

osmnáctijamkové hřiště (www.afandou-

golfcourse.com), které je otevřeno po celý 

rok a  je vybaveno veškerým potřebným 

zázemím. Hřiště bylo navrženo známým 

Ostrov RHODOS – řecky Ródos 

Hlavní město: RHODOS

Plocha ostrova: 1398 km2

Délka pobřeží: cca 220 km 

Počet obyvatel: přes 100 000 

Nejvyšší vrchol: Atáviros – 1215 m n. m.

Patron ostrova: ostrov je zasvěcen bohu 

slunce Heliovi 

Doba letu z Prahy: 2 hodiny 50 minut
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Termíny zájezdů:
Červen 2011

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Červenec 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Srpen 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Září 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Říjen 2011
Po Út St Čt Pá So Ne
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PRG – RHO, 02:50 hod., 1805 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-500 nebo 737-800/QS 504/5

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
cca 05:20 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 11:55 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1ROD-  (datum odletu)

BRQ – RHO, 02:30 hod., 1713 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
A 320/QS 512/3

PLÁNOVANÝ ODLET Z BRNA:
cca 12:30 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO BRNA:
cca 18:20 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1BRH-  (datum odletu)

IXIA
Iálysos

Symi

Archaia
Kameiros

EleousaPr. Ilias

Empona

Kallithea
Pastida

údolí 
motýlů FALIRÁKI

Afandou

KOLYMBIA

VLYCHA BEACH /LINDOS

Lindos

Gennadi

Katavia

Monolithos

Siana

Prasonissi

RHODOS

RENI
KOSKINOU

PEFKI/
LARDOS

Filerimos

Atáviros
(1215 m)
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www.rodos.com
www.rodos.gr
www.faliraki-info.com
www.helios.gr
www.rhodos-travel.com
www.1hellas.com
www.12ne.gr (lodní přeprava z Rhodu)
www.water-park.gr (vodní park ve Faliráki)
www.rwa.gr 
www.rodosisland.gr
www.rhodesgolfclub.com
www.rhodosinfo.com

31  odlety Praha 1  Brno

V VI VII VIII IX X
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TIP VTT: Určitě se vypravte do pobřežního městečka Lindos, kterému dominuje kopec s Akropolí. 42



ostrov Rhodos – letoviska 

stylovými kavárničkami, restauracemi,

tavernami a  bary. Uprostřed náměstí 

stojí kašna, zhotovená dle italského 

vzoru. Místní využívají často náměstí 

jako místo setkávání se s ostatními ves-

ničany během svátků, slavností, svateb 

nebo křtin. Zdejší lidé jsou velmi přátel-

ští a usměvaví a dáte-li se s nimi do řeči 

v kafeniu nad šálkem řecké kávy, jistě se 

dozvíte mnoho zajímavého o  ostrově 

i o jejich zvycích a obyčejích.

Ve staré části vesnice se nachází kostel 

Agios Taxiarchas, který má velmi půso-

bivou zvonici. Vstup do kostela je obklo-

pen urostlými cypřiši. V okolí se nachází 

černá žula – typický ostrovní stavební 

materiál, podle kterého dostala vesnička 

svůj název.

Za kopcem, ve vzdálenosti cca 7 km, leží 

Lindos, jedno ze tří starověkých měst 

ostrova, které je řazeno k nejkrásnějším 

v  Řecku. Tip na výlet: ve vzdálenosti 

cca 3 km je Glystra Beach, kde je krásná 

písečná pláž, ideální pro strávení pří-

jemného odpoledne. Za Vaši pozornost 

a návštěvu stojí také dva kilometry vzdá-

lená obec Lefkos, která vyrostla na místě 

původní rybářské vesnice.

 Pláže: písečné, oblázkové

 Vzdálenost od Lindosu: cca 7 km

 Vzdálenost od letiště: cca 60 km 

 Hodnocení střediska: vhodné pro všechny 

generace

7. Vlycha Beach/Lindos

Jen přibližně šest kilometrů od světo-

známého městečka Lindos se nachází 

vyhlášená zátoka Vlycha Beach. Podél 

písečné pláže s  oblázky vyrostlo ně-

kolik hotelů, studií, apartmánů a  vilek 

k  pronajmutí, najdete tu také několik 

obchůdků a bar. Je to ideální místo pro 

všechny, kteří o  dovolené hledají klid, 

současně ale chtějí být v blízkosti města 

zapsaného na seznam UNESCO. Tam se 

lze dostat jak místním busem, tak vozem 

taxi. Jízda vyjde na cca 8-14 euro. Dopo-

ručujeme pronajmout si alespoň na část 

pobytu auto a prozkoumat krásy ostrova 

na vlastní kůži. 

 Pláž: písečná s oblázky

 Vzdálenost od Lindosu: cca 6 km

 Vzdálenost od letiště: cca 54 km 

 Hodnocení střediska: vhodné pro klidnou relaxač-

ní dovolenou

1. Ixia

Jen zhruba 5 kilometrů od hlavního

města ostrova se na západním pobřeží 

nachází oblíbené letovisko Ixia s množ-

stvím obchůdků, taveren, restaurací, 

barů i  diskoték. Na zdejší několik kilo-

metrů dlouhé oblázkové pláži je mož-

nost pronájmu lehátek a  slunečníků, 

aktivnější turisté mohou využít široké 

nabídky vodních sportů. Protože zde 

obvykle příjemně fouká, na své si při-

jdou i milovníci windsurfi ngu. Vzhledem 

k blízkosti Rhodosu doporučujeme indi-

viduální návštěvu tohoto historického 

města s  řadou památek. Využít můžete 

frekventovaného spojení, které zajiš-

ťují místní linkové autobusy. Zastávky 

najdete na hlavní silnici protínající 

letovisko.

 Pláž: oblázková

 Vzdálenost od Rhodosu: cca 5 km 

 Vzdálenost od letiště: cca 10 km 

 Hodnocení oblasti: ideální pro klidnou dovolenou

2. Město Rhodos

V hlavním městě najdou uspokojení tu-

risté, kteří čekají od dovolené, že jim kro-

mě poznání zvyků země, historických 

památek a mentality lidí poskytne i den-

ní a  noční zábavu, možnosti nákupů

i  procházek podél mořského pobřeží. 

Město Rhodos bychom mohli nazvat 

bušícím srdcem celého ostrova. Právě 

zde je centrum veškerého dění. Rhodos 

leží v  severním výběžku a  je lemován 

převážně oblázkovými nebo písčitými 

plážemi. Město bylo založeno v  roce 

408 před n. l. a již od počátku bylo pro-

jektováno s  pravoúhlým systémem ulic 

podle Hippodama z Milétu a rozkládalo 

se od akropole na západě až k východ-

nímu pobřeží.

Dodnes zde ulice nesou jména slav-

ných řeckých předků: Homérova, Hip-

podamova, Pythagorova, Periklova, 

Sokratova, Metaxasova atd. V  severní 

části nového města, které je obklopeno 

plážemi s možnostmi vodních sportů, je 

akvárium s  malým přírodovědným mu-

zeem a  cca 500 m odtud je vyhlášené 

kasino. Míst, která stojí za to navštívit, je 

ještě řada, to ovšem poznáte sami hned 

po první návštěvě. Ve městě je nespočet 

restaurací, taveren, pizzerií, kaváren, 

cukráren, stánků s  rychlým občerstve-

ním, obchodů se suvenýry, je zde řada 

bank, bankomatů, směnáren a půjčoven 

automobilů, motocyklů a kol. Projet po 

městě se můžete turistickým vláčkem, 

svezení vyjde na cca 8€. 

 Pláže: oblázkové, písčité

 Vzdálenost od letiště: cca 16 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro mladší a střední 

generaci a pro každého, kdo dává přednost kom-

plexnějším službám před klidným prostředím 

klasického turistického letoviska. Z města Rhodo-

su doporučujeme podívat se městskou linkou do 

nedalekých měst, vesniček a známých míst. Zdejší 

městská linka jezdí velmi často a cestování s ní je 

snadné a fi nančně dostupné

 Ceník z roku 2010 (vždy 1 cesta): Rhodos – Lindos: 

5€, Rhodos – Gennadi: 5,50€, Rhodos – Archan-

gelos: 2,60€, Rhodos – Lordos: 5,20€, Rhodos – 

Tsambika Beach: 3,50€, Rhodos – Kolymbia: 3€, 

Rhodos – Faliraki: 2€. Vstupné z roku 2010: Palác 

Velmistrů: 6€, archeologické muzeum: 4€

3. Reni Koskinou

Známá turistická oblast rozkládající se na 

východním pobřeží ostrova mezi hlav-

ním městem a  Faliráki, spadá územně

ke Kallithee. Je zde krásná mořská zá-

toka, kolem níž jsou vystavěny hotely 

a ubytovací zařízení. Během letní sezóny 

odtud jezdí linky městské dopravy smě-

rem do hlavního města nebo směrem 

na Faliráki a  další letoviska. Proslulá je 

také původní vesnička Koskinou, která 

je vzdálena cca 3 km. Typické jsou zdej-

ší úzké uličky s  venkovskými domky,

jejichž dveře září barvami, ponejvíce 

se používá červená, žlutá, modrá a  tyr-

kysová. Velmi netradiční je i  vnitřní 

výzdoba domečků. Další pozoruhod-

ností je místní sladkost „melekouni“,

kterou si můžete objednat v  cukrárně

nebo pekárně. Na náměstí stojí za

návštěvu kostel z  roku 1873.  Vesnička 

je posazena do krásné idylické krajiny 

poseté mnoha květinami. Pravidelně se 

zde 16. července koná festival.

 Pláže: písečné, písčito-oblázkové

 Vzdálenost od Rhodosu: cca 7 km 

 Vzdálenost od letiště: cca 23 km 

 Hodnocení oblasti: ideální pro klidnou relaxační 

dovolenou

4. Faliráki

Vyhlášené letovisko východního pobřeží,

nabízené snad ve všech katalozích ces-

tovních kanceláří a  agentur z  celého 

světa. Jeho předností je dlouhá písečná 

pláž, vhodná pro rodinnou dovolenou, 

nechybí tu ani nabídka vodních sportů

a dalších plážových aktivit. Jsou zde re-

staurace, taverny, bary, kluby, diskotéky, 

obchody, zlatnictví, klenotnictví, zdra-

votní středisko, bankomaty, banky, adre-

nalinové sporty, lunapark a  na okraji

letoviska je také moderní vodní  park. 

Novinkou je výletní vláček jezdící po le-

tovisku. Svezení v něm v loňské sezóně 

vyšlo na 4€.

Služeb frekventované městské linky

určitě využijí ti, kteří neplánují pronájem 

auta. Jízdné z roku 2010: Faliráki – Rho-

dos: 2€, Faliráki – Lindos: 2€. Do obou 

měst lze ovšem také doplout, zpáteční 

lístek do Lindosu vyjde na cca 20€, do 

bližšího Rhodosu na cca 10€. Faliráki 

patří k  rušnějším letoviskům, která oží-

vají především navečer a v noci, kdy se 

sem sjíždějí turisté a  místní z  blízkých 

i vzdálenějších středisek. Ovšem přede-

vším na okrajích letoviska jsou klidná, až 

velmi klidná místa, která jsou ideální pro 

rodinnou dovolenou.

 Pláž: široká písečná

 Vzdálenost od Rhodosu: cca 17 km

Vzdálenost od letiště: cca 16 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny gene-

race. Každý si zde vybere, po čem jeho turistické 

srdce touží

5. Kolymbia

Stále vyhledávanější letovisko na vý-

chodním pobřeží, jižně od Faliráki, jehož 

„tepnu“ tvoří eukalyptová alej. Během 

pobytu doporučujeme vyrazit na pro-

cházku, ideálně hned ráno nebo navečer 

a  sledovat zdejší krajinu, fl óru a  faunu.

V  centru letoviska nechybí obchody 

s  potravinami a  suvenýry, restaurace, 

taverny, kavárny a  bary. Posedět mů-

žete v  některé zdejší taverně s  rybími 

specialitami a  objednat si chobotničky 

na roštu nebo grilované kalamáry. V ob-

chodech je možné platit platebními kar-

tami, jsou zde též bankomaty. Z Kolym-

bie lze pohodlně podnikat individuální 

výlety do hlavního města, Lindosu a dal-

ších větších či menších městeček nebo 

vesniček. Autobusové spojení je v hlavní 

sezóně frekventované, jízdné do hlavní-

ho města vyšlo v roce 2010 na 3€. 

 Pláže: oblázkové, oblázkovo-písčité a čistě písčité 

Na plážích jsou možnosti vodních sportů a zábavy

 Vzdálenost od Rhodosu: cca 27 km

 Vzdálenost od letiště: cca 35 km 

 Hodnocení letoviska: ideální pro všechny gene-

race. Čeká Vás oddychová, relaxační a  příjemná 

dovolená

6. Pe� i/Lardos

Turistické středisko Pefki se nachází na ji-

hovýchodním pobřeží ostrova, nedaleko

vesničky Lardos (cca 2 km), na pobřeží 

Lardského zálivu. Vesnička je zasazena 

do krásné krajiny. Náměstí si uchovává 

svou dávnou eleganci: je obklopeno 
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Hotel 
& Bungalows 
Avra Beach Resort
www.avrabeach.gr

POLOHA: rozlehlý zrenovovaný hotelový komplex se 

nachází v centru známého letoviska Ixia, hned u čistého 

moře, občas s příjemnými vlnami. Areál tvoří hlavní ho-

telová čtyřpatrová budova a bungalovy v zahradě. Do 

hlavního města ostrova je možné cestovat městskou 

autobusovou linkou (cca 6 km, autobusová zastávka je 

hned naproti hotelu na frekventované silnici, jízdenka 

stojí cca 2,10€/jedna cesta, taxi vyjde na cca 9€/jedna 

cesta). V letovisku je široká možnost nákupů i občerst-

vení (taverny, restaurace, cukrárny, bary). Bankomat je 

cca 100 m od hotelu, lékárna je hned naproti hotelu. 

PLÁŽ: do moře s oblázkovým dnem se vstupuje z vy-

výšeného mola po několika schůdcích. Doporučujeme 

boty do vody. Písečné dno v moři je po cca 2 metrech, 

následuje ještě cca 10–15 m pozvolný vstup. Na pláži 

ve vzdálenosti cca 100 m je možnost pronájmu vod-

ních sportů (za poplatek, vodní skútr – cca 30€/15 mi-

nut, surf – cca 25€/ hodina). 

KAPACITA: v areálu se nachází celkem 224 pokojů (1-, 

2lůžkových s možností jedné přistýlky – obvykle pevné 

lůžko pro třetí osobu, a pokoje pro rodiny, které tvoří 

2 místnosti s  pevnými lůžky, tyto pokoje mají výhled 

do zahrady. Situovány jsou v přízemí v hlavní budově 

nebo v bungalovech. Vybavení rodinného pokoje stej-

né, jen klimatizace je zde jen jedna). Všechny pokoje 

jsou vybaveny koupelnou s  vanou a  sprchou, WC, 

klimatizací (v  provozu od 15. 6. – 15. 9.), fénem, tele-

fonem, TV se satelitním příjmem a hudebními kanály, 

chladničkou, balkónem nebo terasou s bočním výhle-

dem směrem k moři. Trezor na pokoji (za poplatek cca 

27€/týden). Klimatizace v období mimo výše uvedené 

termíny, tedy do 15. 6. a od 15. 9. – za poplatek cca 72€/

týden. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: prostorná vstupní hala s recepcí, salónek s TV 

se satelitním příjmem, výtah (pouze v hlavní budově), 

internetový koutek (za poplatek cca 4€/30 minut, cca 

7€/90 minut a  cca 12€/3 hodiny), vnitřní restaurace 

s  pěkným výhledem na moře a  posezením na terase, 

vnitřní hlavní bar, bar a snackbar u bazénu (v blízkosti 

moře) s  posezením. Minimarket, velká zahrada, bazé-

nek s  vodotryskem, malé parkoviště. Wifi  v  prostoru 

recepce a hlavního baru (za poplatek cca 4€/30 minut, 

cca 7€/90 minut a cca 12€/3 hodiny). 

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis). 

SPORT A ZÁBAVA: velký bazén s přemostěními, jacuzzi 

v bazénu (zdarma), dětský bazén, slunečníky a lehátka 

v okolí bazénu a v části areálu hotelu nad mořem zdar-

ma. Dětské hřiště, dětský miniklub pro děti od 4–12 let 

(obvykle denně 4 a půl hodiny a někdy též večerní mi-

nidisko, v cizím jazyce). Tenis (bez večerního osvětlení), 

stolní tenis, plážový volejbal, šipky – zdarma, kulečník 

(za poplatek). Slunečníky a  lehátka na vzdálenější ob-

lázkové pláži od hotelu (cca 500 m) za poplatek cca 

8€/set/den. 

!
3 hlavní výhody hotelu: hned u moře, akční 
animace, osvěžující míchané nápoje – zkuste 
třeba Green Demon nebo Daiquiri).

ostrov Rhodos – Ixia

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:00–09:30), obědy (12:30–14:30) a  večeře 
(19:00–21:30) formou bufetu. Během obědů a večeří neomezená 
konzumace nealkoholických a  místních alkoholických nápojů 
(točené víno, točené pivo) 

Lehké občerstvení po celý den (10:00–24:00) – různé sandwiche, 
toasty, pizzy, sušenky, drobné sladké pečivo 

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických a  rozlé-
vaných místních alkoholických nápojů (točené pivo a  víno, gin, 
vodka, whiskey, brandy, vermouth, campari, ouzo, likéry, míchané 
nápoje, koktejly) v baru u pláže od 10:00–24:00

Neomezenou konzumaci teplých nealkoholických nápojů (čaj 
a filtrovaná káva) od 10:00–24:00

Zmrzlinu po celý den 

Animační programy během dne (např. vodní gymnastika, vodní 
pólo, šipky, plážový volejbal, cca 6x týdně, v cizím jazyce) a večerní 
show a obvykle 1x týdně řecký večírek

V  případě strávení dne mimo hotel možnost vyžádání balíčku – 
nutno nahlásit nejpozději do 21:00 předešlého dne

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

2. dítě do 14 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.

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 26 000 24 700 30 000 28 300 30 000 30 700 32 600 30 700 30 000 28 300 26 000 21 700

DS 1/2 ROD 27 500 26 000 31 500 29 700 31 500 32 000 34 100 32 000 31 500 29 700 27 500 22 700

DS 1/1 33 400 31 400 39 400 36 900 39 400 40 400 43 300 40 400 39 400 36 900 33 400 26 800

DS  E/B 22 600 21 600 25 500 24 200 25 500 25 800 27 300 25 800 25 500 24 200 22 600 19 300

DS 2. E/B ROD 17 800 17 200 19 400 18 700 19 400 19 600 20 400 19 600 19 400 18 700 17 800 15 900

DT 1/2 18 500 17 800 20 500 19 600 20 500 20 800 21 800 20 800 20 500 19 600 18 500 16 300

DT 1/2 ROD 27 300 25 800 31 300 29 500 31 300 31 800 33 900 31 800 31 300 29 500 27 300 22 500

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 3 800

DT 2. E/B ROD 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100

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 - 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 ubytované 
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
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Hotel 
El Greco 
POLOHA: hotel se nachází v klidnějším prostředí u cen-

tra města. Velkou předností tohoto hotelu městského 

typu s  příjemnou atmosférou je jeho ideální poloha. 

Je vzdálen pouhých cca 150 m od známého přístavu 

Mandraki, cca 250 m od centra letoviska a cca 400 m od 

starého města. V okolí hotelu najdete bohaté možnosti 

denní i noční zábavy; jsou zde restaurace, taverny, piz-

zerie, bary, obchody s potravinami i suvenýry a interne-

tová kavárna. Doporučujeme podniknout individuální 

výlet do Lindosu – linkový autobus z Rhodosu stojí cca 

5€/jedna cesta. 

PLÁŽ: krásná písečná pláž s  hrubším pískem a  drob-

nými malými kamínky je k dosažení přes silnici a je ve 

vzdálenosti cca 280 m.

KAPACITA: v  hotelu je celkem 76 pokojů (2lůžkových 

s možností 1 palandy, pouze pro děti do 17 let). Pokoj 

tvoří vždy manželské dvojlůžko, nikoli dvě samostatná 

lůžka. Všechny pokoje jsou typu studio – mají koupel-

nu se sprchovým koutem, WC, malý kuchyňský kout 

s elektrickým vařičem se základním vybavením, chlad-

ničku, rychlovarnou konvici, TV (jen místní programy), 

klimatizaci (v provozu od 13.06.–15.09.), telefon, malý 

balkón nebo terasu s výhledem na letovisko a sousední 

hotelovou zástavbu. Trezor na recepci (za poplatek cca 

7-8€/pobyt). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, salónek s TV, vnitřní bar, trezor, výtah 

a vnitřní restaurace.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně – rozšířený 

kontinentální bufet, večeře formou základního bufetu 

s  nápojem v  ceně. Pro dospělé je k  večeři podávána 

sklenička vína, pro děti sklenička džusu a 1 láhev mine-

rální vody (1,50 l/stůl).

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

platek cca 8€/set/den). Na pláži lze provozovat různé 

druhy vodních sportů (za poplatek).

! 
3 hlavní výhody hotelu: výhodná cena, vel-
mi dobrá poloha, možnost procházek nebo 
výletů do okolí hlavního města.

ostrov Rhodos – město Rhodos

Dětské slevy
1. dítě do 17 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

2. dítě do 17 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 45 % 30 %
velmi spokojeno 55 % 70 %
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.

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 17 200 16 700 17 900 17 300 19 100 18 400 19 100 17 300 17 900 16 700 17 200 15 000

DT 1/2 17 000 16 500 17 700 17 100 18 900 18 200 18 900 17 100 17 700 16 500 17 000 14 800

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

DT 2. E/B 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DT 1/2 - dítě od 2 do 17 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s 
jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 17 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 17 let na druhé přistýlce, 
event. na čtvrtém lůžku 
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ostrov Rhodos – město Rhodos

Hotel 
Semiramis
www.semiramis.gr

POLOHA: nově zrekonstruovaný městský moderní 

hotel s  příjemnou přátelskou atmosférou se nachází 

v  klidném prostředí na západním pobřeží hlavního 

města. Centrum letoviska a  památky starého města 

jsou vzdáleny cca 10–15 minut chůze. Doporučujeme 

podniknout individuální výlety po ostrově – známý 

a romantický Lindos – cena jízdenky autobusovou lin-

kou vyjde na cca 5€/osoba/jedna cesta nebo nejzná-

mější letovisko Faliráki (cca 2€/osoba/jedna cesta). 

PLÁŽ: písčito-oblázková pláž je vzdálena cca 120 m a je 

k dosažení přes silnici. Vodní sporty jsou ve vzdálenosti 

cca 1 km.

KAPACITA: tento pětipatrový hotel má 120 pokojů 

(1-, 2lůžkové s možností jedné přistýlky – bývá pevné 

lůžko), které jsou vybaveny koupelnou s malou vanou 

a sprchou, WC, klimatizací, telefonem, fénem, chladnič-

kou, TV se satelitním příjmem a rádiem, možností při-

pojení na internet (za poplatek), balkónem nebo tera-

sou s výhledem na moře, bazén nebo letovisko. Výhled 

na moře je za příplatek (u pokojů pro 3 osoby je možný 

jen výhled na letovisko). Jednolůžkové pokoje jsou jen 

na vyžádání. Trezor na recepci (za poplatek cca 15€/tý-

den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

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

litním příjmem, výtah, internetový koutek (za poplatek 

cca 0,50€/8 minut), salónek s  vnitřním barem, bar na 

terase a  u  bazénu, vnitřní restaurace, parkoviště. Wifi  

ve většině hotelových prostor za poplatek (cca 5€/90 

minut).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a  večeře 

– bufet.

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

nu (zdarma) a na pláži (za poplatek cca 8€/set/den). Na 

městské organizované pláži (cca 1 km) lze provozovat 

různé druhy vodních sportů (za poplatek).

! 
3 hlavní výhody hotelu: zrekonstruovaný 
hotel, skvělá kuchyně, snadná dostupnost do 
malebné staré části města. 

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

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 10 %
velmi spokojeno 80 % 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.

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 21 200 20 300 21 200 23 000 24 200 24 700 26 000 24 700 26 000 23 000 24 200 20 300

DS 1/1 23 300 22 300 23 300 24 000 25 200 26 300 27 700 26 300 27 700 24 000 25 200 22 300

DS E/B 18 300 17 600 18 300 19 500 20 300 20 700 21 600 20 700 21 600 19 500 20 300 17 600

DT 1/2 18 100 17 400 18 100 19 300 20 100 20 500 21 400 20 500 21 400 19 300 20 100 17 400

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

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - 
dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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Hotel 
Blue Sky City Beach
www.blueskyhotel.gr

POLOHA: tento moderní hotel s příjemnou atmosférou 

se nachází v turistické části hlavního města Rhodos. Sta-

ré historické centrum, kde jsou bohaté možnosti denní 

i noční zábavy, je vzdáleno cca 600 metrů. V okolí hotelu 

je řada obchodů s  potravinami a  suvenýry, restaurací, 

taveren, pizzerií, barů, stánků s  rychlým občerstvením, 

klubů, zábavních podniků aj. Doporučujeme individu-

ální návštěvu známých míst na ostrově, kromě Lindosu 

a Faliráki je velmi pěkná též pláž Tsambika, cesta linko-

vým autobusem vyjde na cca 3,50€/osoba/jedna cesta. 

PLÁŽ: oblázková pláž je hned přes silnici, ve vzdálenosti

cca 15 m.

KAPACITA: hotel má celkem šest podlaží a 182 pokojů 

(1-, 2lůžkových s  možností jedné přistýlky – obvykle 

pevné lůžko), které jsou vybaveny koupelnou s vanou 

a sprchou nebo jen sprchovým koutem, WC, klimatizací,

telefonem, fénem, rádiem, TV se satelitním příjmem, 

připojením na internet (za poplatek), minibarem,  bal-

kónem s výhledem na bazén, město nebo moře. Výhled 

na moře je za příplatek. Pokoje typu superior s výhle-

dem na moře jsou navíc vybaveny župany a trepkami, 

DVD přehrávačem, bonusem 2 hodiny internet zdarma, 

slevou 15% na procedury ve Wellness & Spa centru, 

přednostním ubytováním první den s lahví vína na při-

vítanou. Trezor na pokoji (za poplatek cca 20€/týden, 

cca 30€/2 týdny + záloha na klíč cca 10€). Dětská po-

stýlka na vyžádání zdarma. Jednolůžkové pokoje jsou 

na vyžádání, bez balkónu a s výhledem na město.

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

ním příjmem, výtah, internetový koutek (za poplatek 

cca 3€/30 minut, cca 5€/hodina, cca 9€/2 hodiny), mi-

nimarket a  obchod se suvenýry, vnitřní centrální bar, 

venkovní bar a snackbar, vnitřní a venkovní restaurace, 

kavárna, místnost na zavazadla a konferenční sál s mo-

derním vybavením. Wifi  v prostoru celého hotelu za po-

platek (stejné poplatky jako u internetového koutku). 

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i večeře for-

mou švédského stolu.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, brouzdaliště, slunečníky 

a  lehátka u  bazénu zdarma. Wellness & Spa centrum, 

fi tcentrum, pedikúra, manikúra, sauna, pára, hydroma-

sáže a další typy masáží – vše za poplatek. Slunečníky 

a  lehátka na pláži (za po platek cca 8€/set/den), vodní 

sporty na pláži (za poplatek).

!
3 hlavní výhody hotelu: snadná dostupnost 
do historického centra, dobrá úroveň posky-
tovaných služeb, příjemný personál.

ostrov Rhodos – město Rhodos

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

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

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 22 500 21 500 22 500 21 500 25 600 24 300 25 600 24 300 22 500 21 500 22 500 20 200

DS 1/2 SUP 25 500 24 200 25 500 24 200 29 500 27 800 29 500 27 800 25 500 24 200 25 500 22 800

DS 1/1 27 800 26 300 27 800 26 300 31 500 29 700 31 500 29 700 27 800 26 300 27 800 23 000

DS E/B 21 200 20 300 21 200 20 300 24 000 22 900 24 000 22 900 21 200 20 300 21 200 19 400

DT 1/2 19 500 18 700 19 500 18 700 21 900 20 900 21 900 20 900 19 500 18 700 19 500 17 700

DT 1/2 SUP 25 200 24 000 25 200 24 000 29 300 27 600 29 300 27 600 25 200 24 000 25 200 22 600

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

DS 1/2 - dospělá osoba ve standardním dvoulůžkovém pokoji, DS 1/2 superior - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji typu SUPERIOR, DS 1/1 - 
dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. na třetím lůžku - všech typů, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let 
ve standardním dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT 1/2 superior - dítě od 2 do 13 let ve 
dvoulůžkovém pokoji typu SUPERIOR, DT E/B - dítě od 2 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku - všech typů
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Hotel 
Virginia
www.virginiahotel.gr

POLOHA: rozsáhlý hotelový areál situovaný v klidném 

prostředí hotelových zahrad, vhodný pro rodiny s dět-

mi, se nachází v  oblasti Reni Koskinou, cca 550 m od 

nákupního centra známého letoviska Kallithea. Au-

tobusová zastávka je cca 100 m od hotelu (jízdné do 

hlavního města vyjde na cca 2€), stanoviště taxi je cca 

500 m (jízdné vychází na cca 9€).

PLÁŽ: organizovaná písčitá pláž je ve vzdálenosti cca 

180 m, je k dosažení přes silnici.

KAPACITA: areál tvoří 10 jedno až třípatrových budov 

s celkovou kapacitou 170 pokojů (1-, 2lůžkové pokoje 

s  možností jedné přistýlky a  pokoje pro rodiny typu 

studio, které tvoří jedna větší místnost se dvěmi stan-

dardními lůžky, jedno menší lůžko a  jedna přistýlka. 

V  rámci studia obvykle bývá malý kuchyňský kout se 

zákl. vybavenim). Všechny pokoje jsou vybaveny kou-

pelnou se sprchovým koutem, WC, centrální klimatizací

(v  provozu obvykle od 14.07. do 26.08., mimo toto 

období za poplatek cca 6€/den), telefonem, TV se sa-

telitním příjmem, chladničkou,  balkónem nebo tera-

sou s bočním výhledem na moře, do zahrady nebo na 

bazén. Trezor na recepci (za poplatek cca 25€/týden). 

Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, salónek, internetový 

koutek (za poplatek cca 3€/30 minut), místnost s elek-

tronickými hrami, 2 vnitřní bary, snackbar s TV se sa-

telitním příjmem, vnitřní a venkovní kavárna, minimar-

ket, vnitřní restaurace s  venkovním posezením, à la 

carte restaurace, divadlo v zahradě. Wifi  v prostoru re-

cepce, baru a terasy za poplatek (cca 4€/hodina, 14€/4 

hodiny, 50€/týden).

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz. popis).

SPORT A ZÁBAVA: dva velké a dva dětské bazény, slu-

nečníky a  lehátka u bazénu (zdarma), na pláži (za po-

platek cca 8€/set/den), dvě dětská hřiště, dětský klub, 

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

poplatek cca 1,50€/hra, 6€/hodina), elektrické hry (za 

poplatek cca 0,50–1€/hra). Hotel pro své hosty pořádá 

obvykle 1x za pobyt řecký večírek nebo jinou tematic-

kou show.

! 
3 hlavní výhody hotelu: dobrá poloha, hez-
ká pláž a koupání, příjemné prostředí.

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:00–10:00), obědy (12:30–14:00) a  večeře (18:30–
21:00) formou švédského stolu (řecká i  mezinárodní kuchyně).
Zmrzlina (kopečková) je jen během obědů nebo večeří

Hlavní bar je otevřen od 10:00–23:00. Poslední objednávky jsou 
přijímány obvykle ve 22:45 hodin 

Během dne neomezená konzumace rozlévaných nealkoholických 
nápojů (voda, ovocné šťávy, džusy a další nealko, filtrovaná káva) 
a rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené pivo a víno, 
místní pálenky – ouzo, rum, gin, brandy apod.). Koktejly nejsou 
zahrnuty

ostrov Rhodos – Reni Koskinou

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

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

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 22 300 21 300 26 000 24 700 26 000 28 300 30 000 28 300 26 400 24 700 22 300 21 300

DS 1/1 27 800 26 300 33 400 31 400 33 400 38 000 40 700 38 000 34 000 31 400 27 800 26 300

DS E/B 19 000 18 300 21 600 20 700 21 600 23 200 24 400 23 200 21 900 20 700 19 000 18 300

DT 1/2 19 300 18 500 22 000 21 000 22 000 23 800 25 100 23 800 22 300 21 000 19 300 18 500

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 3 800

DT 2. E/B 16 500 16 000 18 400 17 700 18 400 19 500 20 400 19 500 18 500 17 700 16 500 16 000

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 
Blue Star
www.blueseahotel.gr/blue_star

POLOHA: komplex se nachází v turistické oblasti vzdá-

lené cca 1,3 km od centra letoviska Faliráki a cca 1,5 km 

od zábavního vodního parku, kde naleznou nejrůznější 

zábavu děti i  dospělí (www.water-park.gr). Hotelový 

areál je tvořen 4 budovami. V hlavní dvoupatrové bu-

dově je též recepce, ostatní 3 budovy (jednopatrové) 

jsou rozesety v zahradě. Hotel patří ke známému ses-

terskému hotelu Blue Sea Beach Resort, od něhož ho 

dělí jen pozemní komunikace.

PLÁŽ: široká písečná pláž (přes silnici) u  hotelu Blue 

Sea Beach Resort 4*, cca 90 m. Zdejší pláž byla oceněna 

modrou vlajkou EU. Vodní sporty na pláži za poplatek. 

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

vých s možností jedné přistýlky, event. třetího pevného 

lůžka). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s va-

nou, sprchou, WC, klimatizací (v provozu od cca 13.06. – 

26.09.), fénem, TV se satelitním příjmem, chladničkou, 

telefonem, balkónem nebo terasou s výhledem do za-

hrady, do vnitrozemí nebo na bazén. Trezor na pokoji 

za poplatek (cca 3€/den, cca 18€/týden). Dětská postýl-

ka na vyžádání zdarma. 

SLUŽBY: recepce, salónek s TV se satelitním příjmem, 

vnitřní bar, výtah (jen v  hlavní budově), zahrada. Wifi  

v prostoru recepce a salónku (za poplatek cca 2,50 €/30 

minut, cca 4€/hodina, cca 50€/týden). Klienti mají mož-

nost čerpání všech služeb v sesterském hotelu Blue Sea 

Beach Resort 4* (přes silnici) – viz strana 52–53.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

INCLUSIVE (viz popis) v hotelu Blue Sea Beach Resort 4*,

cca 15 m. Snídaně i večeře – bohatý bufet. Vegetarián-

ské menu též možné. 

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

hátka u bazénu zdarma. Klienti mají možnost čerpání 

všech doplňkových služeb v  sesterském hotelu Blue 

Sea Beach Resort, 4* (přes silnici) – viz strana 52–53.

! 
3 hlavní výhody hotelu: ideální poloha, 
vodní park v blízkosti, pěkná pláž. 

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:00–10:00) a večeře (18:30–21:00) formou švédského 
stolu v hotelové restauraci. Obědy (12:30–15:00) formou bufetu 
v restauraci

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických (voda, 
ovocné šťávy, džusy, kávy, čaje, nealkoholické koktejly) a  rozlé-
vaných alkoholických nápojů místní i mezinárodní výroby (místní 
točené pivo, domácí červené a bílé víno, gin, vodka, whiskey, rum, 
ouzo, metaxa 3*, koktejly) od 10:00–23:30

Lehké občerstvení ve formě teplých a  studených snacků (pizza, 
sandwiche, řecký salát, kuřecí nugety, hranolky, toasty, čerstvé 
ovoce, rybí prsty) od 10:30–12:00 a 15:30–17:00 ve snackbaru

Lehké občerstvení ve formě studeného snacku (různé toasty, 
sandwiche) od 22:00–23:30 v hlavním baru 

Odpolední kávu a čaj se sušenkami, koláči, kopečkovou zmrzlinou 
v plážovém baru (16:30–17:30) 

Zmrzlinu (kopečkovou) pro děti od 10:00–18:00 v plážovém baru 
(obvykle vanilka, jahoda, čokoláda a banán)

(v ceně all inclusive není zahrnuto: premium nápoje, šampaňské, 
dovážená piva, vína v  lahvích, čerstvé džusy – toto je možné si 
objednat s 50% slevou)

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

ostrov Rhodos – Faliráki

Bazén hotelu Blue Sea Beach Resort

Restaurace hotelu Blue Sea Beach Resort

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.

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 21 200 22 000 23 100 23 000 24 200 23 000 27 800 26 300 27 800 23 000 24 200 20 300

DS 1/1 24 200 28 000 29 700 31 400 33 400 31 400 38 900 36 400 38 900 31 400 33 400 23 000

DS  E/B 18 300 18 800 19 500 19 500 20 300 19 500 22 900 21 800 22 900 19 500 20 300 17 600

DT 1/2 18 000 18 500 19 200 19 200 20 000 19 200 22 600 21 500 22 600 19 200 20 000 17 300

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

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - 
dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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Hotel 
Evi 
www.evihotel.gr

POLOHA: velmi známý a žádaný hotelový areál se na-

chází v klidném prostředí na okraji rozlehlého letoviska 

Faliráki, které je známým, oblíbeným a  nejvíce vyhle-

dávaným na ostrově. Centrum letoviska je cca 5 minut 

chůze a jsou tu nevyčerpatelné možnosti denní i noční 

zábavy. Nechybí restaurace, taverny, kavárny, cukrárny, 

pekárny, bary, kluby, obchody s potravinami, suvenýry, 

je zde park s nejrůznějšími lákavými atrakcemi pro děti 

i  adrenalinové sporty a  zábava pro dospělé. Nechybí 

ani lékařské středisko a autobusová zastávka městské 

linky, která zajišťuje velmi frekventované spojení mezi 

jednotlivými letovisky a  hlavním městem ostrova. Na 

okraji Faliráki, směrem k hlavnímu městu, je také velký 

vodní park s nejmodernějšími tobogány a skluzavkami 

pro děti i dospělé (www.water-park.gr). 

PLÁŽ: nejbližší písečná pláž s pozvolným vstupem do 

moře, ideální pro rodiny s dětmi, je ve vzdálenosti cca 

650 m podél polní cesty a  přes silnici. Pláž s  vodními 

atrakcemi je ve vzdálenosti cca 800 m a  je k  dosažní 

přes silnici.

KAPACITA: celý komplex tvoří 274 pokojů (1-, 2lůžkové

s  možností jedné přistýlky nebo pokoje pro rodiny, 

které jsou větší a  mají možnost 2 přistýlek pro děti). 

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprcho-

vým koutem, WC, klimatizací, telefonem, chladničkou, 

balkónem nebo terasou s  výhledem na bazén, zahra-

du nebo vnitrozemí. Trezor na recepci (za poplatek 

cca 15€/týden, cca 20€/2 týdny). Dětská postýlka na 

vyžádání zdarma (jen do pokoje, kde jsou ubytované 

2 dospělé osoby).

SLUŽBY: zrenovovaná recepce se vstupní halou a salón-

kem s TV se satelitním příjmem a velkou obrazovkou, 

internetový koutek (za poplatek cca 0,50€/8 minut), 

vnitřní bar, vnitřní restaurace, venkovní bar a snackbar 

u bazénu, kavárna, velká zahrada, zlatnictví, minimar-

ket a parkoviště. Wifi  v prostoru recepce (za poplatek 

cca 15€/pobyt).

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

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

hátka u  bazénu a  na zahradě (zdarma) a  na pláži (za 

poplatek cca 8€/set/den), dětské hřiště, hrací automaty 

(za poplatek cca 0,50€/hra), kulečník (za poplatek cca 

2€/hra), stolní tenis a plážový volejbal v hotelové zahra-

dě s olivovníky (zdarma), masáže (za poplatek – nutno 

se předem objednat). Různé vodní sporty na pláži – 

např. banana, vodní lyže, paragliding atd. (za poplatek).

! 
3 hlavní výhody hotelu: výhodná cena, 
pěkná zahrada s bazénem, blízko centra 
letoviska. 

All inclusive zahrnuje:
Snídaně, obědy a  večeře formou švédského stolu (snídaně od 
07:00–10:00, obědy 12:30–14:00, večeře 18:30–21:30)

Neomezenou konzumaci rozlévaných místních nealkoholických 
nápojů (voda, soda, ovocné šťávy, džusy, filtrovaná káva, čaj) 
a  rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené pivo, bílé, 
růžové a  červené víno podávané po skleničkách, ouzo, brandy, 
gin, rum, vodka, whiskey, tequila) od 10:00–24:00 (za poplatek je 
možné objednat míchané koktejly a dovážené alkoholické nápoje 
zahraničních značek)

Lehké občerstvení a snacky od 11:00–12:30

Sušenky, koláče a zmrzlinu (kopečkovou) od 16:30–18:00

ostrov Rhodos – Faliráki

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

2. dítě do 13 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 30 % 30 %
velmi spokojeno 70 % 70 %
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.

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 20 100 19 300 21 600 20 700 23 200 22 100 23 200 20 700 21 600 19 300 20 100 18 300

DS 1/1 26 300 24 900 28 800 27 200 31 500 29 600 31 500 27 200 28 800 24 900 26 300 23 200

DS E/B 17 000 16 500 18 000 17 400 19 000 18 300 19 000 17 400 18 000 16 500 17 000 15 900

DT 1/2 17 300 16 700 18 300 17 700 19 400 18 600 19 400 17 700 18 300 16 700 17 300 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 3 800

DT 2. E/B 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100

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

POLOHA: moderní, zrekonstruovaný, žádaný a  velmi 

oblíbený hotel leží přímo u moře. Obklopen je zahra-

dou a má zcela ideální podmínky pro strávení příjemné 

relaxační dovolené. Nachází se v klidné turistické oblas-

ti, vzdálené cca 1,3 km od centra letoviska Faliráki, a cca 

1,5 km od vodního parku, kde naleznou nejrůznější 

atrakce děti i dospělí (www.water-park.gr).

PLÁŽ: široká a velmi pěkná písečná pláž, která byla oce-

něna modrou vlajkou, je hned před hotelem.

KAPACITA: hotel má 311 pokojů (1-, 2 lůžkových s mož-

ností jedné přistýlky nebo třetího pevného lůžka a po-

koje pro rodiny, kde jsou 4 standardní lůžka. Rodinné 

pokoje jsou obvykle v přízemí, mají výhled do vnitro-

zemí nebo za příplatek boční výhled na moře). Všechny 

pokoje jsou vybaveny koupelnou s  vanou a  sprchou, 

WC, klimatizací (v provozu od cca 13. 06. do 26. 09.), fé-

nem, telefonem, chladničkou, TV se satelitním příjmem 

a rádiem, balkónem nebo terasou. Některé pokoje mají 

výhled na okolní krajinu a  hory, jiné na moře. Boční 

a přímé výhledy na moře jsou za příplatek. Trezor na re-

cepci (za poplatek cca 3€/den). Osušky na pláž je mož-

né vyžádat za depozit cca 10€/osoba. Dětská postýlka 

na vyžádání zdarma. Slevu za promo pokoje je možné 

uplatnit jen u typu pokoje s přímým výhledem na moře 

nebo výhledem do vnitrozemí. 

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, salónek, internet (za 

poplatek cca 4,50€/30 minut), výtah, minimarket 

a  obchod se suvenýry, klenotnictví, kadeřnictví, kon-

ferenční místnost s  moderním vybavením, kavárna, 

hlavní restaurace, snackbar, bar u  bazénu, restaurace 

na pláži, řecká taverna, zahrada, parkoviště. Wifi  v pro-

storu recepce za poplatek (cca 4€/hodina, cca 14€/4 

hodiny, cca 50€/týden).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

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

Vegetariánské menu též možné.

SPORT A ZÁBAVA: dva venkovní bazény, dětský bazén, 

slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma), miniclub pro 

děti ve věku 4–12 let, dětské hřiště. Fitcentrum (za po-

platek cca 8€/den), sauna (za poplatek – soukromá cca 

15€/osoba/hodina nebo společná cca 5€/osoba/hodi-

na), jacuzzi (zdarma), masáže (za poplatek cca 20€/20 

minut, cca 30€/30 minut, cca 60€/hodina). Stolní tenis 

(zdarma, vratná záloha cca 5€), tenis (za poplatek cca 

8€/hodina a  2€/zapůjčení raket a  míčků/osoba, cca 

2,50€/osvětlení), squash (za poplatek cca 7€/30 mi-

nut, cca 2€/zapůjčení raket a  míčku/osoba), basket-

balové a  fotbalové hřiště, kulečník (za poplatek cca 

3€/30 minut, 5€/hodina), elektrické hry (za poplatek). 

Slunečníky a  lehátka na pláži (za poplatek cca 8€/set/

den). Různé vodní sporty na pláži (za poplatek ringo, 

banana, banana-safari, vodní lyže, paragliding, aj. v ce-

nách 10–30€). Hřiště na plážový volejbal. Hotel organi-

zuje po celý den animační programy pro dospělé i děti 

(v cizím jazyce) a pořádá společenské a zábavní večery.

! 
3 hlavní výhody hotelu: ideální poloha, 
dobrá kuchyně, pěkná pláž. 

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:00–10:00) a večeře (18:30–21:00) formou švédského 
stolu v hotelové restauraci. Obědy (12:30–15:00) formou bufetu 
v restauraci

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy, džusy, kávy, čaje, nealkoholických koktejlů) 
a  rozlévaných alkoholických nápojů místní i  mezinárodní výroby 
(místní točené pivo, domácí červené a  bílé víno, gin, vodka,
whiskey, rum, ouzo, metaxa 3*, koktejly) od 10:00–23:30

Lehké občerstvení ve formě teplých a  studených snacků (pizza, 
sandwiche, řecký salát, kuřecí nugety, hranolky, toasty, čerstvé 
ovoce, rybí prsty) od 10:30–12:00 a 15:30–17:00 ve snackbaru

Lehké občerstvení ve formě studeného snacku (různé toasty, 
sandwiche) od 22:00–23:30 v hlavním baru 

Odpolední kávu a čaj se sušenkami, koláči, kopečkovou zmrzlinou 
v plážovém baru (16:30–17:30) 

Zmrzlinu (kopečkovou) pro děti od 10:00–18:00 v plážovém baru 
(obvykle vanilka, jahoda, čokoláda a banán)

(v ceně all inclusive není zahrnuto: premium nápoje, šampaňské, 
dovážená piva, víno v  lahvích, čerstvé džusy – toto je možné si 
objednat s 50% slevou)

ostrov Rhodos – Faliráki

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

2. dítě do 14 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma 
(jen v konkrétních termínech)

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

Ceník léto 2011 standardní a rodinné pokoje s výhledem do vnitrozemí 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.

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 22 300 21 300 24 200 28 000 29 700 28 000 31 500 29 700 24 200 23 000 22 300 21 300

DS 1/2  ROD 26 000 24 700 29 700 29 700 31 500 29 700 33 400 31 400 29 700 28 000 26 000 24 700

DS 1/1 27 200 25 800 30 200 35 200 37 500 35 200 39 400 36 900 30 200 28 500 27 200 25 800

DS E/B 21 600 20 700 24 200 24 200 25 500 24 200 26 700 25 300 24 200 23 000 21 600 20 700

DT 1/2 18 800 18 100 20 100 22 800 24 000 22 800 25 200 24 000 20 100 19 300 18 800 18 100

DT 1/2 ROD 25 800 24 500 29 500 29 500 31 300 29 500 33 100 31 100 29 500 27 800 25 800 24 500

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 3 800

DT 2. E/B 11 100 11 100 11 100 20 300 21 200 20 300 22 100 21 100 11 100 11 100 11 100 11 100

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 nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku - všech typů, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 
let ve standardním dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované 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 při-
stýlce, event. na čtvrtém lůžku v RODINNÉM pokoji
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Hotel 
Louis Colossos Beach 
www.louishotels.com

POLOHA: částečně zrekonstruovaný rozlehlý hotelový 

areál leží v  klidném prostředí přímo u  písečné pláže 

Kallithea Beach. Je obklopen velkou zahradou ve stylu 

anglického parku. Nachází se cca 4 km od centra leto-

viska Faliráki, kde jsou možnosti denní i noční zábavy. 

Mezi jednotlivými letovisky na ostrově je v  turistické 

sezóně zajištěno frekventované autobusové spojení, 

stejně tak s  hlavním městem Rhodosem. Zastávka je 

cca 100 m od hotelu, v  hlavní sezóně jezdí autobus 

zhruba každých 30 minut. Hotel patří již řadu let do 

řetězce Louis Hotels, který je známý kvalitními služba-

mi a prvotřídním servisem.

PLÁŽ: písečná pláž je hned před hotelem. 

KAPACITA: hotelový komplex tvoří hlavní budova a dvě 

hotelová křídla, hlavní budova a pravé křídlo má sedm 

pater, levé křídlo je čtyřpodlažní. Celkem je zde 742 

pokojů (1-, 2lůžkové pokoje s možností přistýlky s boč-

ním nebo přímým výhledem na moře (mimo hlavní 

budovu), renovované 2lůžkové pokoje s  možností 

přistýlky s výhledem na zahradu nebo na moře (hlav-

ní budova), dále jsou zde pokoje pro rodiny s bočním 

výhledem na moře mimo hlavní budovu). Jednolůžko-

vé pokoje obvykle bývají v hlavní budově s výhledem 

na moře. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 

s  vanou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací 

(v  provozu obvykle od června do konce září), telefo-

nem, fénem, chladničkou, TV se satelitním příjmem, 

balkónem nebo terasou s výhledem na moře, zahradu 

nebo letovisko. Výhledy na moře a renovované poko-

je jsou za příplatek. Trezor na pokoji (za poplatek cca 

3,50€/den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, 5 výtahů, salónek, míst-

nost s TV se satelitním příjmem, obchod se suvenýry, 

minimarket, zlatnictví, internetový koutek (za popla-

tek cca 2,50€/20 minut, cca 5€/40 minut), vnitřní bary, 

2 bary u bazénu, vnitřní a venkovní restaurace, kavár-

na, venkovní terasa, snackbar na pláži, bary na pláži, 

konferenční místnost, půjčovna aut, velká zahrada 

a parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A  ZÁBAVA: 2 bazény, dětský bazén, sluneční-

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

cca 8€/set/den), dětské hřiště, miniklub pro děti od 

3 do 12 let, malé divadlo, kulečníky (za poplatek cca 

2€/hra), hrací automaty (za poplatek cca 0,50–1€/hra), 

stolní tenis (zdarma), tenisové kurty (zdarma, včetně 

možného zapůjčení vybavení, poplatek jen za noční 

osvětlení), volejbal (zdarma) a minigolf (zdarma). Sau-

na, jacuzzi a pára (všechno za poplatek – cca 5€/2 hodi-

ny/jednotlivá služba), fi tcentrum (zdarma), masáže 

(za poplatek cca 20€/30 minut, cca 40€/60 minut). 

Pro hotelové hosty na pláži kánoe a šlapadla, plážový 

volejbal (zdarma). Hotel pro své hosty pořádá obvykle

v hlavní sezóně během dne animační programy pro 

děti i dospělé (v cizím jazyce, cca 6–7x týdně), folklórní 

večírky a další společenské akce.

! 
3 hlavní výhody hotelu: komplexní servis 
služeb, velmi chutná strava, hned u moře 
a pláže. 

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

Speciální bufet pro děti (18:30–21:30) – brambory, malé párečky, 
těstoviny, masové kuličky, těstoviny, sýrové koláče aj.

 Svačiny formou teplých snacků (kuřecí nugety, rybí prsty, hra-
nolky, sýrové koláče, masové kuličky) od 10:00–12:30 a  od 
15:00–17:00

Občerstvení formou studených snacků (různé sandwiche se šun-
kou, sýrem, tuňákem) od 10:00–24:00, nikoliv v  době hlavních 
jídel

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických (voda, 
ovocné šťávy, džusy a další nealko) a rozlévaných místních alko-
holických nápojů (točené pivo, červené a  bílé víno, různé místní 
pálenky a brandy) od 10:00–24:00

 Zmrzlinu (kopečkovou) od 10:00–21:30

Odpolední teplé nápoje (filtrovanou kávu, cappuccino, horkou 
čokoládu a čaj) se sušenkami, koláči nebo dezerty od 15:30–17:00

 Teplé nápoje (filtrovaná káva, cappuccino, espresso, horká čokolá-
da, čaj) během celého dne

V  případě strávení dne mimo hotel – možnost vyžádání balíčku 
(obložené chleby, balená voda, ovoce aj.) – nutno nahlásit nej-
později 24 hodin předem na recepci)

Sportovní aktivity zdarma: vodní aerobik, tenis (poplatek za 
večerní osvětlení), stolní tenis, plážový volejbal, minigolf, šipky 
a stolní hry

Aktivity pro děti: dětský klub, dětské hřiště (bez dozoru), hry

Během dne a večera animační programy (v hlavní sezóně, v cizím 
jazyce)

 Konání některých aktivit je závislé na počasí

ostrov Rhodos – Faliráki

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

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 10 %
velmi spokojeno 80 % 90 %
nespokojeno 0 % 0 %

Ceník léto 2011 pokoje mimo hlavní budovu s bočním výhledem na moře 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.

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 28 000 26 500 31 000 29 200 35 700 33 500 35 700 33 500 31 000 29 200 28 000 22 700

DS 1/1 37 600 35 200 42 000 39 200 49 700 46 200 49 700 46 200 42 000 39 200 37 600 29 000

DS E/B 23 000 22 000 25 100 23 800 28 400 26 900 28 400 26 900 25 100 23 800 23 000 19 300

DT 1/2 20 700 19 800 22 100 21 100 25 100 23 800 25 100 23 800 22 100 21 100 20 700 17 500

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

DT 2. E/B 17 700 17 100 17 700 17 100 17 700 17 100 17 700 17 100 17 700 17 100 17 700 17 100

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, DT 2. E/B - dítě od 2 do 13 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 
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ostrov Rhodos – Faliráki

Hotel 
Mitsis Faliraki 
Beach Resort 
www.mitsis-falirakibeach.com

POLOHA: nově zrekonstruovaný a  velmi žádaný hotel 

s příjemnou atmosférou se nachází v klidné části leto-

viska Faliráki. Celý areál je obklopen pečlivě upravenou 

zahradou, které sahá až k pláži. Centrum letoviska, kde 

jsou možnosti denní i  noční zábavy a  nákupů, je ve 

vzdálenosti jen cca 300 m. Hotel je ideální jak pro ty, 

kteří si chtějí během dovolené odpočinout, stejně tak 

pro ty, kteří vyhledávají rušný život a netradiční mož-

nosti zábavy. Hotel se stal nově členem známého hote-

lového řetězce Mitsis, který vlastní několik vyhlášených 

hotelů po celém Řecku. U hotelu je zastávka autobusu 

městské linky, kterou lze cestovat do hlavního města 

ostrova, cca 15 km. Milovníkům golfu doporučujeme 

návštěvu 18-ti jamkového hřiště v  Afandou, cca 5 km 

(www.afandougolfcourse.com).

PLÁŽ: písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je 

hned před hotelem. Zdejší pláž byla oceněna modrou 

vlajkou.

KAPACITA: hotelový areál tvoří celkem 330 pokojů 

(2lůžkové s možností jedné přistýlky), které jsou vyba-

veny koupelnou s  vanou a  sprchou nebo sprchovým 

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

telitním příjmem a  hudebními kanály, chladničkou, 

balkónem nebo terasou s výhledem do zahrady nebo 

s  bočním výhledem na moře. Boční výhled na moře 

je za příplatek. Trezor na pokoji (za poplatek cca 20€/

týden, cca 30€/2 týdny). Osušky na pláž jsou hotelem 

nabízeny za úhradu cca 10€/osoba/pobyt + vratná zá-

loha cca 10€. Dětská postýlka na vyžádání zdarma (jen 

do pokoje, kde jsou ubytované 2 dospělé osoby).

SLUŽBY: recepce, prostorná vstupní hala, 4 výtahy, 

internetový koutek (za poplatek cca 0,50€/8 minut), 

vnitřní a  venkovní bary, snackbary a  kavárna/crepe-

rie, vnitřní restaurace a venkovní restaurace (celkem 5 

– řecká, italská, asijská, mexická, sushi), taverna. Spole-

čenská místnost s TV se satelitním příjmem, místnost 

na bridge, nákupní pasáž – minimarket, obchůdek se 

suvenýry, klenotnictví, konferenční sály s  moderním 

vybavením, rozlehlá zahrada, parkoviště. Wifi  v prosto-

ru recepce a u baru zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou PREMIUM ALL INCLUSIVE (viz 

popis).

SPORT: 2 bazény, dětský bazén, brouzdaliště, dět-

ské hřiště, slunečníky a  lehátka u bazénu a v zahradě 

zdarma. Slunečníky a lehátka na pláži (za poplatek cca 

7-8€/set/den). Dobře vybavené fi tcentrum, tenisové 

kurty, basketbal, stolní tenis – zdarma, kulečník (za 

poplatek cca 2€/hra), různé hry pro děti (fotbal, ice-

hockey – za poplatek cca 1€/hra). Kadeřnictví (během 

dne, kromě neděle). Vodní sporty na pláži (šlapadla, 

paragliding, loďky, jízda na banánu aj. – za poplatek od 

cca 10-40€/osoba).

! 
3 hlavní výhody hotelu: hned u moře a plá-
že, chutná strava, blízko do centra. 

Premium all inclusive 
zahrnuje: 

Snídaně formou švédského stolu (07:00–10:00), pozdní konti-
nentální snídaně (10:15–11:00), obědy (12:30–14:30) a  večeře 
(19:00–21:30) formou švédského stolu. Hlavní restaurace je 
nekuřácká. Je požadováno společenské oblečení 

V případě, že je požadována ze strany hotelového hosta časnější 
snídaně – early breakfast (mezi 05:30–07:00) nebo balíček místo 
oběda, je nutno toto objednat na recepci nejpozději do 20:00 
předešlého dne. V  případě pozdního příjezdu klienta na hotel je 
možné zajistit studenou obloženou mísu

Řecká restaurace Ellinadiko a italská restaurace – obědy a večeře; 
v případě zájmu nutno objednat přes hotelovou recepci nejpozději 
den předem, do 20:00. Podávané obědy (13:00–15:00) a  večeře 
(19:30–22:30)

Asijská a  Mexická restaurace – pouze večeře (19:00–22:30) – 
v případě zájmu nutno objednat přes hotelovou recepci nejpozději 
den předem, do 20:00 

Sushi Restaurant – otevřen v době oběda od 12:30–15:30

Creperie – od 10:00–24:00, mezinárodní sladkosti, studené 
a teplé nápoje, zmrzlina 

Piazza Coctail Bar – bar u  bazénu – od 10:00–24:00; osvěžující 
rozlévané nápoje, teplé a studené snacky, odpolední koláčky

La-Toc Bar – otevřen 17:00–01:00, umístěn u  nákupní pasáže; 
rozlévané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (ouzo, bran-
dy, točené pivo, víno, koktejly apod.) 

Beach Bar Stin Ammo – je otevřen 10:00–18:00; lehké občer-
stvené ve formě snacků (plněné taštičky, toasty, sezónní ovoce, 
koktejly)

Sportovní aktivity: tenis, basketbal, fitcentrum, stolní tenis, stolní 
hry (některé za poplatek), volejbal, gymnastika, aerobik, vodní 
gymnastika, vodní pólo, boccia, minifotbal a různé hry

Animační programy (v  hlavní sezóně, v cizím jazyce) – obvykle
6x týdně (10:00–12:30, 15:45 – 19:30 a  21:00 – pozdě večer) 
s  různými aktivitami a  hrami, show, bingo aj. Řecký folklórní 
večírek s živou hudbou bývá obvykle 1x za týden

Miniklub pro děti během dne s  různými hrami (10:00–17:00) – 
soutěže, hry, programy, disco 

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

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 35 % 10 %
velmi spokojeno 65 % 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.

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 26 900 29 500 31 300 36 500 39 000 36 500 39 000 33 200 35 400 29 500 29 900 25 500

DS E/B 22 200 24 100 25 300 29 000 30 700 29 000 30 700 26 600 28 200 24 100 24 300 21 300

DT 1/2 18 900 20 200 21 100 23 700 25 000 23 700 25 000 22 000 23 100 20 200 20 400 18 200

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 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 14 let ve 
dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na 
třetím lůžku
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Hotel 
Kolymbia Sky
www.kolymbiasky.gr

POLOHA: nově zrekonstruovaný, velmi oblíbený a  žá-

daný hotel s rodinnou atmosférou je obklopen pěknou 

zahradou a nachází se na okraji turistické oblasti leto-

viska Kolymbia, kde je vystaveno několik luxusnějších 

hotelových komplexů. Centrum letoviska je vzdáleno 

cca 800 m. Zde se nachází řada restaurací, taveren, 

barů, kaváren, cukráren, obchodů s potravinami a su-

venýry, zlatnictví aj. Nedaleko hotelu je zastávka míst-

ního autobusu, kterým se můžete pohodlně dostat do 

hlavního města Rhodosu nebo do turisty vyhledávané-

ho Lindosu.

PLÁŽ: s drobnými kamínky je ve vzdálenosti cca 150 m 

od hotelu, přes silnici. 

KAPACITA: v hotelu je 112 pokojů (1-, 2lůžkové pokoje 

s možností jedné přistýlky, rodinné pokoje pro 4 osoby, 

které tvoří jedna místnost se 2 pevnými lůžky a 2 při-

stýlkami a  terasou – tyto pokoje se nacházejí v příze-

mí budovy). Pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou 

a sprchou, WC, klimatizací, telefonem, TV se satelitním 

příjmem a hudebními kanály, wifi  (zdarma), chladnič-

kou, trezorem, balkónem či terasou. Pokoje mají výhled 

na bazén, zahradu, letovisko, hory, některé pokoje mají 

malý výhled směrem k moři. Dětská postýlka na vyžá-

dání zdarma. 

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

ním příjmem, terasa, restaurace, jídelna, snackbar a bar 

u bazénu, taverna, obchod se suvenýry, zahrada, par-

koviště. Wifi  v prostoru recepce a pokojů (zdarma).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

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

SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén (ve tvaru čtvrt-

kruhu, rovné strany mají délku 1,5 m, hloubka je 0,5–

0,75 m), slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma), velké 

dětské hřiště, stolní tenis (zdarma), tenis (za poplatek 

cca 10€/hodina vč. zapůjčení raket a míčků). Sluneční-

ky a lehátka na pláži (za poplatek cca 8€/set/den). Vod-

ní sporty na pláži (za poplatek – např. kánoe, šlapadla, 

vodní lyžování, plachtění, paragliding, windsurfi ng aj.).

! 
3 hlavní výhody hotelu: nově po rekon-
strukci, příjemný areál, blízko k moři.

ostrov Rhodos – Kolymbia

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

2. dítě do 14 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 10 %
velmi spokojeno 80 % 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.

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 18 700 18 000 19 700 18 900 21 000 20 200 21 000 18 900 19 700 18 000 18 700 17 300

DS 1/1 22 900 21 800 22 900 21 800 22 900 21 800 22 900 21 800 22 900 21 800 22 900 19 700

DS  E/B 17 200 16 700 17 200 16 700 17 200 16 700 17 200 16 700 17 200 16 700 17 200 15 300

DT 1/2 17 000 16 500 17 000 16 500 17 000 16 500 17 000 16 500 17 000 16 500 17 000 15 100

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

DT 2. E/B 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku
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ostrov Rhodos – Kolymbia

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:00–10:30), obědy (12:30–15:00) a  večeře (18:30–
21:00) formou švédského stolu. Pozdní kontinentální snídaně 
(10:30–11:00) 

Lehké občerstvení ve formě snacků (toasty, pita se sýrem, pita 
s olivami apod.) od 11:00–18:30

Odpolední filtrovanou kávu a  čaj se sušenkami nebo koláčky od 
15:00–17:00

Zmrzlinu (kopečková) obvykle 4 druhy – 11:00–21:30

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy, 2 druhy džusů, filtrovaná káva, čaj) od 
10:00–24:00

Neomezenou konzumaci rozlévaných místních alkoholických 
nápojů (točené pivo, bílé a červené víno, whiskey, gin, vodka, rum 
a další) od 10:00–24:00

Program nebo různé aktivity pro hotelové hosty během hlavní 
sezóny, v cizím jazyce, cca 3x během týdne

Konzumace mezinárodních alkoholických nápojů za poplatek
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ostrov Rhodos – Kolymbia

Hotel 
Atlantica Club
Aegean Blue
www.atlanticahotels.com

POLOHA: velmi žádaný hotelový areál se nachází na 

okraji turistické oblasti letoviska Kolymbia. Centrum, 

kde se nachází řada taveren, restaurací, barů, kaváren, 

cukráren a obchodů s potravinami i  suvenýry, je vzdá-

leno cca 800 m. Nedaleko hotelu je zastávka místního 

autobusu, kterým se můžete pohodlně dostat do hlav-

ního města Rhodosu nebo do turisty vyhledávaného 

letoviska Lindos.

PLÁŽ: hned před areálem, s  drobnými kamínky a  po-

zvolným vstupem. 

KAPACITA: hotelový komplex tvoří hlavní budova a bun-

galovy v zahradě. Je zde celkem 278 pokojů (1-, 2lůžkové 

s možností jedné přistýlky a pokoje pro rodiny, kde jsou 

další 2 přistýlky – hlavní budova nebo zahradní bun-

galovy, též jsou zde propojené pokoje – na vyžádání).

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s  vanou 

a sprchou, WC, klimatizací (v provozu od června do září), 

telefonem, malou chladničkou, fénem, TV se satelitním 

příjmem a  hudebními kanály, balkónem nebo terasou 

s výhledem na moře, zahradu, bazén nebo vnitrozemí. 

Výhled na moře je za příplatek. Trezor na pokoji (za po-

platek cca 20€/týden), rychlovarná konvice (za poplatek 

cca 5€/den). Jednolůžkové pokoje jsou jen na vyžádání, 

výhled mají do vnitrozemí. Rodinné pokoje tvoří ložnice, 

kterou oddělují od prostoru s přistýlkami pro děti zasou-

vací dveře nebo přepažení. Výhled je do zahrady. Rodin-

né pokoje s výhledem na moře jsou za příplatek. Osušky 

na pláž – vratná záloha cca 10€/osoba, výměna každé

3 dny. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, prostorná vstupní hala, výtah (v hlavní 

budově), internetový koutek (za poplatek cca 1€/10 mi-

nut), možnost odeslání faxu (cca 3€/stránka), prádelna, 

minimarket, bar s  terasou, TV/video koutek se satelit-

ním příjmem, nekuřácká restaurace, vnitřní a venkovní 

restaurace, taverna, bar u bazénu, koktejl bar, velká za-

hrada a parkoviště. Hotel též poskytuje služby pro rodiny 

s malými dětmi: Dětský telefon – cca 15€/týden, kočárek 

– cca 3€/den, ohřívač kojeneckých lahví – cca 12€/týden. 

Wifi  v prostoru recepce a vstupní haly – zdarma. 

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A ZÁBAVA: bazén ve tvaru laguny, dětský bazén, 

venkovní jacuzzi (zdarma), slunečníky a lehátka u bazé-

nu (zdarma) a na pláži (za poplatek cca 8€/set/den), dět-

ský koutek, dětský klub, fi tcentrum, basketbal, volejbal, 

tenis (zdarma, osvětlení za poplatek cca 4€/hodina), mi-

nifotbal a stolní tenis (zdarma), lukostřelba, šipky, kuleč-

ník (za poplatek), masáže (za poplatek cca 25–50€/ma-

sáž). V hotelu se pořádají animační programy (v hlavní

sezóně, v cizím jazyce) v průběhu dne a společenské ve-

čery. Vodní sporty na pláži (za poplatek).

! 
3 hlavní výhody hotelu: rozšířené služby pro 
děti, atraktivní bazény, hned u moře.

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:00–10:00), obědy (12:00–16:00) a  večeře (18:30–
21:30) formou švédského stolu. Nabídka zahrnuje též stravu pro 
vegetariány a potraviny zdravé výživy. Předem je možné objednat 
(1x za pobyt) večeři v hotelové restauraci à la carte. U večeří bývají 
tematické večery (řecký, mezinárodní, italský a další)

Pro děti bývá u jídla k dispozici dětský bufet

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy, džusy, filtrovaná káva, čaj) a  rozlévaných 
místních alkoholických nápojů (točené pivo, domácí víno, brandy, 
likéry a další destiláty) od 10:00–24:00

Lehké občerstvení ve formě snacků (teplé) od 11:00–17:00

Lehké občerstvení ve formě snacků (studené) od 10:00–24:00

Půlnoční snacky od 23:30–00:30

Zmrzlinu (kopečkovou) od 10:00–24:00

Odpolední filtrovanou kávu a čaj se sušenkami nebo koláčem od 
16:30–17:30

V  případě, že jsou hosté mimo hotel (účast na výletě, pronájem 
auta), je možné zajistit balíček (nutno nahlásit na recepci mini-
málně den předem do 18:00 s uvedením čísla pokoje)

Fitcentrum, sauna (1x za pobyt), stolní tenis, minifotbal, volejbal, 
basketbal a tenis – (nezahrnuje večerní osvětlení), plážový volej-
bal, lukostřelba, šipky, boccia, aerobik a vodní aerobik, stolní hry, 
venkovní jacuzzi, základní instruktáž potápění, nemotorové vodní 
sporty (kánoe, šlapadla – limitováno použitím jednou za pobyt, 
po předešlé rezervaci)

Plážové osušky (vratná záloha cca 10€/osoba)

Chladničku na pokoji

Celodenní animační programy v hlavní sezóně (v cizím jazyce)

Některá zařízení a služby jsou závislé na počasí

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

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 10 %
velmi spokojeno 79 % 90 %
nespokojeno 1 % 0 %

Ceník léto 2011 rodinné pokoje s výhledem do zahrady v hlavní budově nebo v bungalovu 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.

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 40 000 37 400 40 000 37 400 48 400 45 000 48 400 45 000 40 700 37 400 35 000 30 200

DS  E/B 32 800 30 900 32 800 30 900 39 100 36 600 39 100 36 600 33 400 30 900 29 100 25 500

DT 1/2 39 700 37 100 39 700 37 100 48 100 44 700 48 100 44 700 40 400 37 100 34 700 29 900

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

DT 2. E/B 25 300 24 000 25 300 24 000 29 600 27 900 29 600 27 900 25 700 24 000 22 900 20 400

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

Ceník léto 2011 standardní pokoje s výhledem do vnitrozemí 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.

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 37 000 34 700 37 000 34 700 41 800 39 000 41 800 39 000 37 500 34 700 32 400 28 500

DS 1/1 52 500 48 700 52 500 48 700 60 100 55 700 60 100 55 700 53 200 48 700 45 100 38 800

DS  E/B 30 600 28 800 30 600 28 800 34 200 32 100 34 200 32 100 30 900 28 800 27 200 24 200

DT 1/2 26 400 25 000 26 400 25 000 29 300 27 600 29 300 27 600 26 700 25 000 23 700 21 300

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800
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ostrov Rhodos – Kolymbia

Hotel 
Atlantica 
Imperial Resort
www.atlanticahotels.com

POLOHA: moderně postavený hotel v  neoklasicistním 

stylu v  roce 2002 tvoří hlavní budova a  přilehlé bun-

galovy. Je obklopen překrásnou a  rozlehlou zahradou 

s panoramatickým výhledem do přírodní zátoky letovis-

ka Kolymbia. Hotel leží v klidném prostředí a je vzdálen 

cca 200 m od nákupního centra a cca 10 m od zastávky 

autobusu, který zajišťuje pravidelné spojení s hlavním 

městem Rhodos a  vyhledávaným letoviskem Lindos. 

Heslo hotelu je: „Tam, kde malé detaily dělají velký roz-

díl“. I Vy se budete moci přesvědčit o velmi precizním 

provedení celé stavby s důrazem na skutečně každý de-

tail. Hotel se soustřeďuje na „adult only“ – to znamená 

na páry všech věkových kategorií, s vyloučením dětí do 

16 let, pro zajištění maximální relaxace a odpočinku. 

PLÁŽ: písečná pláž s  drobnými kamínky s  pozvolným 

vstupem do moře.

KAPACITA: v  hotelu je celkem 262 pokojů (2lůžkové 

pokoje s  možností jedné přistýlky). Pokoje pro nároč-

nější klientelu typu suites – cenu a vybavení Vám rádi 

sdělíme na vyžádání. Standardní pokoje (v hlavní budo-

vě) jsou vybaveny koupelnou s  vanou a  sprchou, WC, 

centrální klimatizací (v provozu od června do září), fé-

nem, telefonem, TV se satelitním příjmem a hudebními 

kanály, balkónem nebo terasou s  výhledem na moře 

nebo do zahrady. Výhled na moře je za příplatek. Pokoje

typu superior (v hlavní budově a v bungalovech) jsou 

navíc vybaveny župany a  bačkorami, rychlovarnou 

konvicí, ovocnou mísou a vínem na uvítanou, mini Hi-Fi 

systémem s  CD přehrávačem – k  dispozici na recepci. 

Výhled je na moře. Cenu těchto pokojů Vám rádi sdělí-

me na vyžádání. Dětská postýlka na vyžádání – zdarma. 

Trezor na pokoji (za poplatek cca 25€/týden). Minibar 

je možné dát do pokoje na vyžádání. Chladnička (za 

poplatek cca 20€/týden). Osušky na pláž – za vratnou 

zálohu (cca 10€/osoba, výměna každé 2 dny).

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, internetový koutek za 

poplatek (cca 0,50€/5 minut, cca 1€/10 minut), piano 

bar s  terasou, nekuřácká restaurace „Agora“ s  terasou, 

kde jsou podávány snídaně, obědy a večeře; restaurace 

„Atlas“ s  terasou s výběrem z  jídelního lístku, kavárna, 

bar u bazénu, konferenční místnost, místnost s TV a vi-

deo/DVD projekcí, knihovnička, mini market, obchod, 

zlatnictví, pronájem aut, zahrada, parkoviště. Wifi  v pro-

storu recepce a vstupní haly – zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

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

SPORT A  ZÁBAVA: laguna s  bazénem, lehátka, osušky 

a  slunečníky u  bazénu (zdarma), fi tcentrum a  jacuzzi 

(zdarma), sauna (za poplatek cca 10€/30 minut, cca 

15€/hodina), masáže (za poplatek od cca 15 do 30€ – 

dle typu), tenisové kurty (zdarma, večerní osvětlení 

za poplatek cca 15€/hra), stolní tenis (zdarma), šipky 

(zdarma), bowling (zdarma), minifotbal (zdarma, ve-

černí osvětlení – za poplatek cca 15€/hra), kulečník 

(za poplatek cca 3€/hra), úvodní lekce potápění v  ba-

zénu (zdarma). Pronájem kol (za poplatek). Slunečníky 

a  lehátka na pláži (za poplatek cca 8€/set/den). Vodní 

sporty na pláži (za poplatek): např. kánoe, vodní lyžo-

vání, parasailing, vodní skútry aj. Hotel organizuje pro 

své hosty v hlavní sezóně různé denní sportovní aktivity

(aerobik, aqua aerobik aj.) a  ve večerních hodinách 

pořádá společenské akce: vystoupení živé hudby, pro-

fesionální show a produkce, představení v Piano music 

baru.

! 
3 hlavní výhody hotelu: ideální poloha,
klidné prostředí, nadstandardní služby. 

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:00–10:00), obědy (12:30–14:30) a  večeře (19:00–

21:30) formou švédského stolu. Nabídka zahrnuje též stravu 

pro vegetariány a  potraviny zdravé výživy. Předem je možné 

objednat (1x za pobyt) večeři v hotelové restauraci à la carte

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 

(voda, ovocné šťávy, džusy, filtrovaná káva, čaj) a  rozlévaných 

místních alkoholických nápojů (točené pivo, domácí víno, brandy, 

likéry a další destiláty) od 10:00–24:00

Lehké občerstvení ve formě snacků (teplé) od 10:00–12:00 

a 15:00–18:00

Lehké občerstvení ve formě snacků (studené) od 10:00–24:00 

hodin

Zmrzlinu (kopečkovou) během dne 

Půlnoční snacky od 23:30–00:30

Odpolední filtrovanou kávu a  čaj se sušenkami nebo koláčem 

od 16:30–17:30

V případě, že jsou hosté mimo hotel (účast na výletě, pronájem 

auta), je možné zajistit balíček (nutno nahlásit minimálně

24 hodin předem na recepci s uvedením čísla pokoje)

Fitcentrum, sauna (1x za pobyt), stolní tenis, minifotbal, tenis 

– (nezahrnuje večerní osvětlení), šipky, boccia, příležitostně 

aerobik a  vodní aerobik, venkovní jacuzzi, základy potápění, 

nemotorové vodní sporty (kánoe, šlapadla – limitováno použitím 

jednou za pobyt (po předešlé rezervaci)

Rychlovarnou konvici na pokoji (instantní káva nebo čaj, pravi-

delně doplňováno)

Plážové osušky (vratná záloha cca 10€)

Malou chladničku na pokoji

Animační programy v  průběhu dne v  hlavní sezóně (v  cizím 

jazyce)

Některá zařízení a služby jsou závislé na počasí

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

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 29 700 32 900 35 000 32 900 39 600 37 000 39 600 37 000 39 600 32 900 29 700 22 800

DS  E/B 24 200 26 400 27 900 26 400 31 100 29 300 31 100 29 300 31 100 26 400 24 200 19 400

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první  přistýlce, event. na třetím lůžku
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Hotel 
Ilyssion
POLOHA: zrekonstruovaný hotel s příjemnou atmosfé-

rou se nachází v klidném prostředí. Leží mezi letovisky 

Pefkos (ve vzdálenosti cca 800 m), Lardos (ve vzdále-

nosti cca 4 km) a vesničkou Lothiarika (vzdálena je cca 

1 km), kde jsou možnosti nákupů i občerstvení. V ho-

telových zahradách a prostorách jsou rozvěšeny klece 

s ptáčky, kteří svým zpěvem příjemně dokreslují prázd-

ninovou atmosféru. Linkovým autobusem je možné 

cestovat do hlavního města, Lindosu i Lardosu.

PLÁŽ: pěkná písčitá pláž je jen cca 80 metrů od hote-

lu, přímo před areálem (jen cca 30 metrů) je kamenitá 

pláž.

KAPACITA: hotelový areál tvoří hlavní dvoupodlažní 

budova a  bloky jednopatrových budov. Celková ka-

pacita je 101 pokojů (1-, 2lůžkové s  možností jedné 

přistýlky a  pokoje pro rodiny až se třemi přistýlkami 

pro děti). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 

se sprchovým koutem nebo vanou a sprchou, WC, fé-

nem, telefonem, TV se satelitním příjmem a hudebními 

kanály, klimatizací (v ceně v červenci a v srpnu, vratná 

záloha za ovladač ke klimatizaci je cca 20€. Mimo toto 

období za poplatek cca 7,50€/den, cca 40€/týden, cca 

70€/2 týdny), chladničkou, balkónem nebo terasou 

s výhledem na moře, do zahrady nebo do vnitrozemí. 

Trezor na recepci (za poplatek cca 15€/týden + vratný 

depozit cca 15€). Fén na pokoji nebo je možné zapůjčit 

za vratnou zálohu na recepci (cca 10€). Jednolůžkové 

pokoje jsou jen na vyžádání. Dětská postýlka na vyžá-

dání zdarma.

SLUŽBY: recepce, salónek s  TV se satelitním příjmem 

a velkou obrazovkou, internetový koutek (za poplatek 

cca 1€/15 minut), 2 telefonní automaty, společenská 

místnost s  TV se satelitním příjmem (vratná záloha 

na ovladač cca 20€), malá knihovnička, dětský koutek 

s TV a  videem, minimarket, hlavní bar, snackbar, café 

bar, vnitřní restaurace s  výhledem na moře, venkovní 

restaurace, bar u bazénu, zahrada a parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek 

LIGHT ALL INCLUSIVE (viz. popis). Snídaně i  večeře 

– bufet.

SPORT A ZÁBAVA: jeden bazén se sladkou a jeden ba-

zén se slanou vodou, dětský bazén se sladkou vodou, 

slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma), na pláži (za po-

platek cca 8€/set/den), dětské hřiště, kulečník (za popla-

tek cca 1,50€/hra), air-hockey (cca 1€/hra), šachy, tenis 

(za poplatek cca 7,50€/ hodina, v případě vlastních ra-

ket a míčku – zdarma), minigolf (za poplatek cca 7,50€/

hodina). Hotel pro své hosty pořádá obvykle 1x týdně

zábavní večery (karaoke, barbecue, kabaret, kvízy,

řecký večírek). 

! 
3 hlavní výhody hotelu: příjemné prostředí, 
výhodná cena, hned u moře.

ostrov Rhodos – Pe� i/Lardos

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

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 25 % 30 %
velmi spokojeno 75 % 69 %
nespokojeno 0 % 1 %

Light all inclusive
zahrnuje:

Snídaně (07:30–11:00), obědy (12:00–15:00) a  večeře (19:00–
21:00) formou bufetu. Obědy jsou podávány venku ve snackbaru 
Paralos 

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy) a  rozlévaných alkoholických nápojů (toče-
né pivo, víno a  další destiláty) od 12:00–17:00 ve snackbaru 
Paralosu. Poslední objednávka je možná v 16:45. Na jednu objed-
návku je možné objednat jen jeden nápoj na osobu (cca 250 ml)

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy) a rozlévaných alkoholických nápojů (točené 
pivo, víno, koktejly, destiláty) od 17:00–23:00 v  hlavním baru. 
Poslední objednávka je možná ve 22:45 hodin

Odpolední čaj, horká čokoláda a káva (z automatu) se sušenkami, 
koláčky, sladkostmi od 15:00–17:00 ve snackbaru Paralos 

Zmrzlinu (kopečkovou) pro děti mezi 15:00–17:00 ve snackbaru 
Paralos 

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.

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 17 900 17 300 18 700 18 000 19 600 18 900 19 600 18 000 18 700 17 300 17 900 16 700

DS 1/1 21 600 20 700 22 300 21 300 23 300 22 200 23 300 21 300 22 300 20 700 21 600 20 000

DS  E/B 15 900 15 500 16 500 16 000 17 100 16 600 17 100 16 000 16 500 15 500 15 900 15 100

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

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 3 800

DT 2. E/B 14 300 14 000 14 700 14 300 15 200 14 800 15 200 14 300 14 700 14 000 14 300 13 700

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první, druhé nebo 
třetí přistýlce, event. na třetím, čtvrtém a pátém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společ-
ně 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 
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Hotel 
Mareblue Lindos Bay 
Resort & Spa
www.lindosbay.gr, www.marebluehotels.gr

POLOHA: nově zrekonstruovaný hotel leží v  klidném, 

idylickém prostředí hned u moře, v zátoce Vlycha Beach. 

Areál se nachází cca 4,5 km od velmi známého města 

Lindos, kam doporučujeme individuální návštěvu. Hotel 

je vhodný pro střední a starší klientelu, páry cestující bez 

dětí, které si chtějí užít příjemného klidného prostředí. 

V  okolí hotelu jsou 2 obchůdky s  potravinami. Taxi do 

Lindosu vychází cca 12€/jedna cesta, zpět taxi do hote-

lu vychází kolem cca 8€/cesta, jízda trvá cca 5 minut). 

V Lindosu, kromě historických památek, najdete spous-

tu možností zábavy i nákupů, jsou zde restaurace, taver-

ny a bary. Autobusová zastávka (v blízkosti hotelu) – cca 

1,40€/osoba/jedna cesta do Lindosu a cca 4,5€/osoba/

jedna cesta do hlavního města. 

PLÁŽ: pěkná písčito-oblázková pláž místy s  kamínky 

v  zátoce Vlycha Beach s  pozvolným vstupem je hned 

před hotelovým areálem. 

KAPACITA: v  hotelu je celkem 199 účelně vybavených 

pokojů (1-, 2lůžkových s  možností jedné přistýlky). 

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s  vanou 

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

litním příjmem a hudebními kanály, malou chladničkou 

(na vyžádání minibar – za poplatek), balkónem nebo 

terasou s  výhledem do vnitrozemí nebo na moře. Vý-

hled na moře je za příplatek. Jednolůžkové pokoje jsou 

s výhledem do vnitrozemí. Trezor na pokoji (za poplatek 

cca 25€/týden, cca 45€/2 týdny). Osušky na pláž zdarma 

(nutno nahlásit číslo pokoje, případně za vratný depo-

zit). Pokoje jsou vybaveny župani a trepkami. Dětská 

postýlka na vyžádání zdarma. 

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

ním příjmem, výtah, internetový koutek (za poplatek cca 

1€/8 minut), 3 restaurace, venkovní posezení na terase 

s krásným výhledem na moře, vnitřní bar, bar na pláži, 

snackbar, minimarket, konferenční sál, parkoviště. Wifi  

na recepci a na pokoji (za poplatek cca 15€/24 hodin).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a  večeře – 

švédský stůl. 

SPORT A ZÁBAVA: 2 bazény, z toho jeden dětský, sluneč-

níky a lehátka u bazénu a na pláži zdarma, velmi příjemný 

vnitřní bazén. Služby Wellness and Spa (fi tcentrum, pára, 

sauna, jacuzzi – cca10€/služba, dále hotel nabízí balí-

ček: jacuzzi, sauna a pára za cca 10€/osoba/den. Různé

druhy masáží (od cca 35–85€ (20–60 minut), peeling 

– cca 40€/30 minut, zábaly (cca 65–70€/45 minut), lif-

ting (cca 85€/hodina), balíčky služeb (cca 90–120€/

70–120 minut), služby kadeřnice od cca 18–70€, waxing 

– cca 15–40€, ) kulečník (za poplatek cca 2€), stolní tenis 

(zdarma), tenis (za poplatek cca 6€ včetně pronájmu ra-

ket a míčků, není večerní osvětleni), hřiště na basketbal, 

plážový volejbal. Vodní sporty na pláži za poplatek ve 

vzdálenosti cca 200 m za poplatek. 

! 
3 hlavní výhody hotelu: hned na pláži, slu-
nečníky a lehátka na pláži v ceně, dostupná 
vzdálenost do malebného Lindosu. 

ostrov Rhodos – Vlycha Beach/Lindos 

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.

26.09. 
06.10.

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

DS 1/2 21 600 23 800 25 100 27 300 33 000 31 000 33 000 31 000 28 900 27 300 25 100 20 700

DS 1/1 28 900 32 000 34 100 37 000 45 800 42 700 45 800 42 700 39 600 37 000 34 100 27 300

DS  E/B 18 500 20 100 21 000 22 500 26 500 25 100 26 500 25 100 23 700 22 500 21 000 17 900

DT 1/2 21 400 23 600 24 900 27 100 32 800 30 800 32 800 30 800 28 700 27 100 24 900 20 500

DT E/B 16 300 17 400 18 000 19 100 21 900 21 000 21 900 21 000 19 900 19 100 18 000 15 800

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 15 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 15 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku
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1) Okruh ostrovem

Během celodenního výletu budete mít možnost se-

známit se s dávnou historií a jistě se dozvíte i něco ze 

současnosti a  zajímavostí ostrova. První zastávka je 

v  Lindosu, nejstarším městečku na ostrově. Dále po-

kračujete na západní pobřeží. Cestou uvidíte maleb-

ná údolí, hluboké borové a  cypřišové lesy a  ostrůvky 

v  moři. U  západního pobřeží se Vám naskytne pěkný 

pohled na pevnost Johanitů z 15. století – Monolithos. 

Ve vesničce Siana je ochutnávka medu a místní pálen-

ky Suma. Ve vesnici Empona bývá přestávka na oběd, 

objednat si můžete místní speciality, čas bude i  na 

ochutnávku vín a  likérů ve vinařském závodě Emery. 

Poslední zastávka je v Údolí motýlů (Petalúdes). Zdej-

ší zvláštní mikroklima způsobuje, že právě sem v hor-

kém létě přilétávají každoročně tisíce hnědočervených 

motýlků. Ale i v době, kdy zde motýlci nejsou, je údolí 

vhodné k  procházce přírodní rezervací. Orientační 

výše vstupného během výletu: cca 6€/osoba/Akropole 

v Lindosu, Údolí motýlů – cca 5€/osoba v sezóně nebo 

cca 3€/osoba v mimosezóně. 

2) Ostrůvek Symi 

Velmi oblíbený lodní výlet na nedaleký ostrůvek Symi 

se jistě stane Vaším nezapomenutelným prázdninovým 

zážitkem. První zastávka bude v hlavním městě Symi, 

v malebném přístavu. Zdejší obyvatelé se již po dlouhá 

staletí živí lovem mořských hub. Zde budete mít volno 

na koupání, občerstvení, nákupy a  procházku. Výběr 

zdejšího koření je bezkonkurenční. Po další příjemné 

plavbě se ocitnete v klášteře Panormitis v jižní zátoce, 

kde stojí kostel zasvěcený archandělu Michaelovi. Ori-

entační výše vstupného během výletu: cca 3€/osoba/

muzea. 

3) Noční Rhodos

O  tom, jak je Rhodos živý a  pulzující, se můžete pře-

svědčit během noční návštěvy. Město má v noci neo-

pakovatelnou atmosféru. Procházka úzkými uličkami 

starého města kolem historických památek je velmi 

působivá. Nechte se zlákat posezením v  některé re-

stauraci, taverničce, kavárně nebo cukrárně. 

4) Turecko

V případě zájmu o návštěvu Turecka a zvláště pak o ná-

kupy na tamních tržištích, kontaktujte našeho delegá-

ta. Kromě ceny za výlet je nutno též počítat s poplat-

kem za přístavní taxy ve výši cca 15€/osoba. Výlet je 

bez průvodce, jen s technickým dozorem, který hovoří 

anglicky. Pozor! Podmínkou vstupu do Turecka je plat-

ný cestovní pas.

5) Potápění

Chcete-li si prověřit své dovednosti pod vodou, potom 

vyzkoušejte potápění a objevte zcela nový svět skrýva-

jící se pod hladinou, svět plný barev.

6) Ostrov Kos – individuálně

Máte-li zájem navštívit další z ostrovů souostroví Dode-

kanessos, potom neváhejte a  vydejte se na plavbu

na Kos. Ostrov je spojován se zdejším rodákem, Hip-

pokratem, zakladatelem moderní medicíny. Po celém 

ostrově se nachází antické památky z období klasické-

ho Řecka i následujících historických etap. Nejznámější 

je zcela určitě Asklépion, který byl objeven německým 

archeologem Herzogem na popud místního antikváře 

Zaraphtise. Nad přístavem se rozprostírá hrad, řím-

ský Odeon a  je zde též místo, kde své žáky vyučoval 

sám Hippokrates. Nejžádanějším suvenýrem je kopie 

textu lékařské přísahy. Orientační výše vstupného:

cca 7€/osoba.

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 43€

Ostrůvek Symi cca 39-43€

Noční Rhodos cca 25€

Turecko cca 38-43€ 

Potápění cca 63€

Ceny jsou uváděny za dospělou osobu.
Děti do 2 let obvykle výlety a vstupy neplatí.

Děti od 2 – 12 let mají obvykle slevu ve výši 50 %.

Fakultativní výlety

Ostrov Symi

Lindos

Noční Rhodos

Město Kos

ostrov Rhodos 
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