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I. KYKLADSKÉ OSTROVY
PAROS A SANTORINI
ských ostrovů. Mezi nejkrásnější místa na ostrově patří
hlavní město Chora, z něhož vybírá hráz spojující Naxos s
malým ostrůvkem Palatia, na němž se dochovaly zbytky
starověkého Apollonova chrámu, kde podle pověsti
zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty. Po procházce
uličkami hlavního města možnost koupání na pláži.
8. den: Snídaně, pobyt u moře, variantně celodenní
fakultativní výlet na ostrov bílé kubické architektury a
zároveň nejvyhledávanější řecký ostrov Mykonos, jehož
hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější. Následuje
přejezd na posvátný antický ostrov Délos UNESCO s
množstvím starověkých památek.
9. den: Snídaně. Dnes přeplujeme na ostrov Kréta,
individuální volno, nocleh.
10. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

JÓNSKÉ OSTROVY, EPIRUS + OLYMPIE
PARGA • ÚTESY ZALONGO • OSTROV LEFKADA • OSTROV
MEGANISSI • OSTROV SCORPIOS • OSTROV KEFALONIE •
OSTROV ZAKYNTHOS • OLYMPIE

Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím (2x hotel v Irákliu, 2x na
Santorini, 5x hotel/aparthotel na Parosu). Možnost
zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně
kontinentální.
Cena zájezdu obsahuje
• 9 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Iráklio/Praha
• letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
• lodní dopravu na ostrovy Santorini a Paros
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
320 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• připojištění storno nadstandard (viz str. 1): 310-410 Kč
• vstupné, fakultativní služby a výlety:
cca 100 EUR
RE
SNÁ ZERVA
ČA

viz str. 1

%

Transfer v ČR: Brno, Svitavy 500 Kč;
Pardubice, Hradec Králové 400 Kč; Poděbrady 300 Kč.
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II. LEFKADA, KEFALONIE, ZAKYNTHOS

CE

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk.
odlet ČR
Q RC 22 10
2.6. - 11.6. 27 990,PRAHA
Q RC 37 10
15.9. - 24.9. 27 990,PRAHA
+5 090 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

⌧

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Ráno odlet z Prahy na Krétu, transfer do hotelu.
Prohlídka krétské metropole Iráklio, benátské hradby a
pevnost, bazary a muzeum minojské kultury. Možnost
výletu místní dopravou do Knóssu UNESCO, palác
minojských králů, Daidalův labyrint.
2. den: Po snídani pokračujeme lodí na ostrov Santorini.
Transfer z přístavu na ubytování. Návštěva starověkého
minojského města Akrotiri, možnost navštívit pláž Kokkini
Ammos s červeným pískem a na závěr dne prohlídka
santorinské metropole Firy, fantastické výhledy na
kalderu, bílá architektura na temném vulkánu, krásné západy slunce.
3. den: Snídaně. Dopoledne městečko Fira nebo fakultativně plavba po kaldeře, která vznikla po výbuchu sopky ve 3. stol. př. n. l. a výstup na kouřící sopku Nea
Kameni. Koupání v sopkou vyhřívaném moři u ostrůvku
Palea Kameni, který má své vlastní sirné prameny. Výlet
lokálním busem do nejfotogeničtějšího řeckého městečka Oia s modrobílými domečky, pozorování západu
slunce nad kalderou.
4. den: Snídaně. Dnes přeplujeme na ostrov Paros, centrum Kykladských ostrovů, transfer na ubytování do letoviska Parikia, které je zároveň hlavním městem ostrova.
Upravené bílé městečko nabízí obchůdky, taverny,
půjčovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži a v
podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším
kostelem Kykladských ostrovů.
5. den: Snídaně, pobyt u moře. Pro zájemce polodenní
fakultativní výlet místním busem na ostrůvek Antiparos s
proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností kastro, která sloužila benátským obchodníkům jako obranná
pevnost proti pirátům.
6. den: Snídaně, pobyt u moře, variantně výlet místním
busem po ostrově Paros, pitoreskní rybářské městečko
Naussa s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací
nezasažená vesnice Lefkes a mramorové lomy.
7. den: Snídaně, pobyt u moře. Fakultativně výlet na
nedaleký ostrov Naxos, největší a nejúrodnější z kyklad-

V

S VÝLETY NA MYKONOS, DÉLOS, NAXOS + KRÉTA

Y K O N O S

Program zájezdu: (dvě možnosti dopravy)
Doprava „A” BUS • „B” LETECKY
1. den: Program „A” Odjezd z ČR v odpoledních hodinách (odjezd z ČR viz text).
2. den: „A” Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt, plavba
středozemním mořem (doporučujeme připlatit kabinu
na trajektu, plavba cca 20 hodin).
3. den: „A” Vylodění v řecké Igoumenitse. Na břehu
Jónského moře navštívíme romantické městečko Parga,
někdejší sídlo tureckého vládce Ali paši Janinského a
dnes hlavní přímořské letovisko horského kraje Epirus s
okouzlujícím výhledem na benátský hrad a pláž Valtos.
Projdeme se úzkými středověkými uličkami i bývalou
tureckou čtvrtí a vystoupáme k majestátním bílým
sochám na vrcholu útesu Zalongo, které byly postaveny na počest řeckých žen, které se skokem z útesu
zachránily před vzetím do otroctví. Přejezd na ostrov
Lefkada na ubytování. Program „B” Odlet z Prahy do
Prevezy, připojení k autokarové skupině, přejezd na ostrov Lefkada na ubytování.
Dále společný program „A” • „B”
4. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno.
5. den: Snídaně, okruh ostrovem Lefkada. Celodenní
výlet za poznáním ostrova s koupáním na západním
pobřeží. Navštívíme obrannou benátskou pevnost Santa
Maura, poté neobydlený klášter Faneromeni, kdysi hlavní
křesanské centrum ostrova, odkud se naskýtá nádherný
panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží. Další
zastávka bude v horské vesničce Karya, kde budeme mít
volno na procházku nebo malé občerstvení. Přejedeme
na západní pobřeží ostrova na koupání k písečné pláži
Kathisma, jedna z nejkrásnějších na ostrově.
Pokračujeme podél západního pobřeží směrem na jih,
do Vassiliki, které je druhým nejnavštěvovanějším letoviskem ostrova a světoznámým střediskem windsurfingu,
místní pláže jsou ideálním místem k vychutnání odpolední kávy. Návrat na ubytování.
6. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, nebo
fakultativní lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi. Při
plavbě poznáme krásu ostrovů i chu řecké kuchyně.
Vykoupeme se v jeskyni Papanikolis, prohlédneme si ostrov Meganissi a tradiční městečko Spartochori.
Obeplujeme ostrov Scorpios řeckého magnáta A.
Onassise, přičemž se dozvíme vše, co se týká Onassisova
života a jeho manželství s J. Kennedyovou, se kterou se
v kostele na Scorpiosu oženil a kde také i žili.
7. den: Snídaně. Ráno přejedeme trajektem na hornatý
ostrov Kefalonie, pobyt u moře, individuální volno.
8. den: Snídaně. Výlet za poznáním ostrova Kefalonie.
Autobusový okruh ostrovem s návštěvou kláštera Sv.
Gerasima, zasvěceného svatému patronovi ostrova,
návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně
Drogarati a částečně zatopené jeskyně Melissani.
Zastávka na oběd v Agia Efimia, malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy a pohledy na sousední
Ithaku, domov Odyssea. Pokračujeme nad pláž Myrtos,
o které místní říkají, že je nejkrásnější pláží Středomoří zastávky na focení. Na závěr dne navštívíme argostoli, velmi živé hl. město a letovisko s úzkými klikatými uličkami,
obklopené všudypřítomnou zelení. Původní městečko

