
Řecko    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.prettytour.cz

http://www.prettytour.cz/
http://www.prettytour.cz/


Řecko 
 

  Patří mezi nejoblíbenější prázdninové destinace a to především díky  
pohostinnosti a družnosti místních obyvatel, teplému moři s kilo- 
metrům nádherných pláží a také pestré stravě se spoustou zeleniny.  
Země tisíce ostrovů s rázovitou kulturou a památkami dávné slávy An- 
tického světa. Země kde se dávná historie snoubí s živou současností. 
Země s nejvyšším počtem slunečných dní v Evropě. 

 

Chalkidiki 
Neexistuje výstižnější přirovnání pro tento poloostrov, než „Poseidonův 
trojzubec“ Rozkládá se na třech poloostrovech: Kassandře, Sithonii a 
Athosu, jež se geograficky uznává za mnišský samostatný stát. Jak praví 
prastarý mýtus, Poseidon rozzlobeně hodil svůj trojzubec po gigantech, 
kteří zde žili a dal tak zrod celé této oblasti. 
Historii má Chalkidiki velice pestrou, ať již se jedná o zbytky helénské kul- 
tury, ruiny byzantských staveb, či pozůstatky prastarých kultur z pedan- 
tických dob. Zde byly zakládány ty nejstarší osady v celém Řecku – jako 
je Toroni, či Sykia. Na Chalkidiki se narodil největší klasický filozof a uči- 
tel Alexandra Velikého Aristoteles a Thessaloniki byla jedním z hlavních 
měst Římské Říše. 
Divukrásné přírodní scenérie a kilometry širokých pláží, které Chalkidiki 
nabízí se řadí k těm nejkrásnějším v celém Řecku. Ve stínu mohutných 
eukalyptů, palem či prastarých oliv najdete kýžený stín v parných letních 
dnech. Večer pak při láhvi dobrého vína, které se zde hojně pěstuje, mů- 
žete naplno vychutnat tu pravou řeckou pohodovou atmosféru. 

 

 
 

Výlety na chalkidiki: 

Poznejte s naší CK krásy Chalkidiki 
• Plavba lodí podél pobřeží poloostrova Agios Oros, nejvýchodnějšího 
výběžku Chalkidiki a autonomního mnišského státu pod svatou horou 
Athos, lemovaného prastarými kláštery a poustevnami kde se psaly dě- 
jiny celého Pravoslaví a kde dodnes mniši žijí stejným životem, jako za 
starých časů. 
• Toroneos - lodní výlet plný zábavy, koupání a návštěvy dalšího poloos- 
trova Kasandra. Výlet s koupáním na otevřeném moři u želvího ostrova, 
dále prohlídka města Pefkochori, koupání na nádherných pláží Hrossou a 
oběd na lodi. Při troše štěstí si z tohoto výletu odvezete i fotografie sko- 
tačících delfínů, kteří často doprovázejí lodě, křižující místní vody. 
• Thessaloniki (Soluň) - Návštěva 2 největšího města Řecka s jeho nábře- 
žím a dominantou bílou věží. Města apoštola Pavla a svatého Dimitrije. 
Prohlídka Aristotelova náměstí, Alexandrova socha, popřípadě archeolo- 
gického muzea. Dále prohlídka rušného centra s množstvím obchodů od 
značkových až po velký soluňský bazar. 
• Okruh minibusem po poloostrově Sithonia s fotografováním jeho nád- 
herných scenérií a koupáním na proslulých plážích. Zastávka v přístavu 
Porto Koufo, koupání v modré Laguně a výlet do letoviska Sárti s ochut- 
návkou pravé řecké pizzy. 
• Mystická Meteora se svými bizardními skalními útvary a kláštery, řa- 
dící se na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, známá z to- 
lika filmů a fotografií. Místo, které Vás okamžitě pohltí svou mystickou 
atmosférou. Během cesty uvidíte celé střední Řecko, Olymp a úchvatné 
scenérie skalnatých údolí. Zastávka u pramenu lásky v poustevně Agia 
Paraskevi a ve výrobně tradičních ikon. 
• Trh v Marmaras - Každý čtvrtek město Marmaras ožívá ruchem pra- 

vého východního trhu. Vydejte se na nákup tradičního zboží, potravin, al- 
koholu, ryb, koberců, oblečení a mnoho dalšího. 
• Řecký večer, v překrásném prostředí luxusního hotelu, s bohatým pro- 
gramem, spoustou jídla a dobrého pití. Máte možnost shlédnout vy- 
stoupením tradičního tanečního souboru, jež Vám během večera před- 
staví tance z nejrůznějších koutů celého Řecka a nakonec si s nimi mů- 
žete i zatančit. 
• Chelona Sunset - večerní plavba na stylové lodi až k Želvímu ostrůvku, 

kde si naplno vychutnáte skvělý koktail, skotačení delfínu a romantický 
západ slunce.



Toroni 
Křišťálově čisté moře, nádherné pláže, antické památky a úchvatné pa- 
norama hor v pozadí - To je Toroni ! Malebné letovisko ležící v jižním cípu 
poloostrova Sithonia. I přes vzkvétající turismus v této oblasti si však za- 
chovalo svou původní tvář s rázovitými taverničkami, malými obchůdky 
a úchvatnou přírodou. Letovisko leží na západní straně poloostrova. Pro- 
to se můžete každý večer kochat úchvatným představením, plným barev 
a romantiky, které si pro Vás připravilo slunce ještě před tím, než se ode- 
bralo spát do blankytných vln egejského moře. 
Celou toronskou zátoku lemuje přes tři kilometry dlouhá pláž, pokrytá 
hrubším oblíbeným pískem. Při naších plavbách z Toroni kolem mysu Si- 
thonie objevíte úžasnou oblast s barevným kamenitým pobřežím, vy- 
sokým nad 100m, kde sídlí různé druhy ptactva a kde najdete bohatý i 
podmořský život. Pro milovníky pěších procházek a horské turistiky do- 
poručujeme z Toroni jedinou stesku která vede napříč poloostrovem ze 
strany západní na stranu východní a kde se Vám přes vrcholky hor, ote- 
vřou úchvatné výhledy na moře a okolní krajinu. 
Tipy na výlet: 
Velmi pěkná procházka je z Toroni do sousedního letoviska Porto Koufo 
(vzdáleného cca 2 kilometry). Jedná se o největší přírodní přístav ve Stře- 
domoří, proslulý vynikajícími rybími tavernami. Monumentální laguna 
sevřená v objetí dvou hor, jejíž hloubka přesahuje 2 kilometry opravdu 
stojí za vidění. Zajímavostí je, že zde nefungují radary, sonary, ani jiná po- 
dobná navigační zařízení. Proto byly místní doky používány za druhé svě- 
tové války jako německá ponorková základna. 
Je zde možné pronajmout si šlapadlo či kajak, skútr, nebo automobil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beach toroni - doporučujeme 
Studia a apartmány Beach Toroni leží přímo na pláži. V popředí se na- 
chází cukrárna (zmrzlina, sladké i slané krépy, sandwiche, řecké sladké a 
slané koláče - pity) a kafeterie, na pláži samotné pak Beach bar s lehátky 
a slunečníky. Stačí si jen objednat kávu, či jiný nápoj a lehátko je vám 
ZDARMA k dispozici. Hotel samotný, obklopen rozlehlou a pečlivě udr- 
žovanou zahradou, nabízí opravdu příjemné ubytování na dosah blan- 
kytně modrého moře. Za budovou se nachází krytý parking. 
Samotné pokoje jsou prostorné a velmi prakticky zařízeny. Součástí je 
koupelna, kuchyňský kout se základním vybavením, lednice, klimatizace 
a balkon se zahradním nábytkem a výhledem na moře či na zahradu a 
hory. 
Opravdu příjemná atmosféra tohoto rodinného hotelu dozajista učaruje 
každému a je zárukou strávení krásné a nezapomenutelné dovolené. 
Stravování: vlastní, nebo polopenze formou švédských stolů.



Studia Akti  

Velmi pěkná a prostorná studia pro dvě až čtyři osoby s výhledem na moře 
- přímo u toronské pláže a pobřeží. AKTI má svůj řecký Beach bar a lehátka 
se slunečníky Zdarma ( pouze za objednání nápoje od Beach baru). Hotel 
disponuje recepcí, restaurací a terasou s posezením, kde můžete při večeři 
sledovat nádherné západy slunce do moře ! 
Pokoje jsou klasická studia - vybavená čtyřmi pevnými lůžky a kuchyňskou 
linkou s lednicí, koupelnou s WC a balkonem se zahradním nábytkem. 
Spodní studia mají dlážděné terasy, vhodné pro rodiny s malými dětmi. 
Klimatizace a internet na všech pokojích Zdarma !Možnost polopenze 
přímo v hotelu. Dále dětský hrací kout a vlastní parkoviště. V blízkosti 
supermarket a pekárna s cukrárnou. Ubytování v přátelském prostředí a 
přímo u nádherné pláže.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studia Blue Sea 
Nádherný hotelový komplex se nachází přímo u toronské pláže a v blíz- 
kosti ubytování Beach Toroni. Naše přední studia nabízí návštěvníkům 
veškerý komfort a pohodlí. Hostům je k dispozici recepce, lobby restau- 
race, určená pro servírování snídaní, taverna s úchvatným výhledem na 
moře, (večeře), velký bazén, dětský bazén, vířivka, lehátka a slunečníky 
u bazénu i na pláži zdarma (podmínkou je pouze zaplacení nápoje u  
baru – servírování nápojů až na pláž), fitness centrum, sauna, masážní 
salón, internetový koutek… 

Studia: příjemná prostorná studia a apartmány s kuchyňským 

koutem (základní vybavení, vařič, lednička), s vlastním sociálním za- 
řízením (sprcha, WC), balkónem nebo terasou s výhledem na moře, 
hory a hradby v Toroni. Studia jsou dvou až tří-lůžková s možností při- 
stýlky (možno ubytovat čtyřčlennou rodinu), apartmány mají dvě lož- 
nice se dvěma a třemi lůžky. 
Ubytování doporučujeme zejména rodinám s dětmi a klientům, kteří 
dávají přednost méně rušným destinacím s krásnou pláží. 
Stravování: vlastní nebo polopenze formou amerického bufetu.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studia a bungalovy Sofia 
Toronská oáza klidu a pohody uprostřed rozkvetlé a pečlivě udržované 
zahrady. Ubytování nabízíme v Apartmánech dvojitých ve Vile Sofia - pro 
2 až 5 osob. Dále v nadzemních bungalovech pro 3 až 8 osob. Obě uby- 
tování patří ke klidným místům letoviska v tom pravém kouzlu Řecka, s 
pohostinností jeho obyvatel. Vhodné jsou jak pro seniory, tak pro rodiny 
s malými dětmi, které si mohou nerušeně hrát v soukromé zahradě. 
Hostům je k dispozici venkovní gril a posezení na terasách bungalovů, či 
pod vzrostlými palmami a olivovníky, příjemně doplněno vodou v pře- 
krásné fontánce. Všechny pokoje a bungalovy jsou velmi prostorné, vybave- 
né oddělenou kuchyní, velikou koupelnou a jednou či několika ložnicemi. Te- 
levize a lednice jsou součástí, v některých apartmánech je i pečící trouba. 

 

Penzion Dialekti  

Nová studia a apartmány jen ve druhé řadě od široké písčité pláže v 
Toroni nabízí kvalitní ubytování v menších domech na klidném místě se 
soukromou rozkvetlou zahradou. Pokoje de luxe mají skladbu ubytování 
pro 2 osoby, pro 3 osoby a také větší apartmány, které jsou pro 4, 5, ale i 
6 osob. Vše vkusně a nově vybaveno. Samozřejmostí je klimatizace, TV, 
zařízené kuchyně a internet na pokojích. K moři a pláži vede přímá cesta 
cca 3 minuty chůze. Z balkónu je výhled na krásné hornaté okolí, 
upravenou zahradu a moře. Polopenze se podávají v restauraci, přímo při 
Vaší cestě k pláži.



Sykie 
Doposud panenské místo, které si Řekové ochraňují před turisty. Je zde 
velká široká písčitá pláž, která na obou koncích přechází ve spoustu ro- 
mantických opuštěných pláží s křišťálovou vodou a jedinečným koupá- 
ním. V zátokách najdete typicky řecké taverny s posezením až u pláží, kde 
Vám nabídnou různé kulinářské speciality i dary moře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blue Lagoon 
Idylické ubytování nad jednou z nejkrásnějších zátok s blankytně modrou 
vodou a divukrásnými skalními útvary sykijského Kriaritsi dozajista nadchne 
každého. Představte si naprostou romantiku, kdy se před Vámi rozevírá pláž, 
jejíž bílý jemný písek si v ničem nezadá s tím v Karibiku. Právě v těchto la- 
gunách byly natáčeny záběry známého filmu – Modrá laguna. V sousedství 
se nachází pouze malý camping a taverna s vynikající kuchyní. Dominantu zá- 
toky pak tvoří jasně bílá kaplička, postavená na jednom z útesů přímo nad 
mořem. Toto ubytování poskytuje pouze jeden apartmán s obrovskou te- 
rasou se zahradním nábytkem. Vnitřek pak sestává ze dvou samostatných 
pokojů s kuchyňským koutem a koupelnou s příslušenstvím. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studia a apartmány Nefertiti 
Penzion Nefertiti patří dozajista k nejkrásnějšímu ubytování v malebném 
letovisku Sykia. Penzion leží uprostřed rozlehlé a udržované zahrady kde 
je klientům k dispozici barbecue, bar a rozlehlé posezení. V areálu ho- 
telu se nachází parking a malé dětské hřiště. Penzion leží cca 300 metrů 
od nádherné pláže s blankytně modrou vodou a romantickými rybími ta- 
vernami se skvělou kuchyní. Příjemné a prostorné pokoje, vybavené ku- 
chyňkou s lednicí, koupelnou a balkonem se zahradním nábytkem Vám 
poskytnou vše potřebné pro strávení příjemné dovolené.



Sarti 
Je větší letovisko na východní straně poloostrova Sithonia s nádhernými 
východy slunce nad Athosem. Ideální, veselé místo k dovolené se zába- 
vou. Rozmanité obchůdky a restaurace se táhnou pobřežní promenádou 
v délce cca 3 km. Pláže jsou široké, písčité s hrubším i tím nejjemnějším 
pískem. Najdete zde i středisko vodních sportů a půjčovnu windsurfů, 
či kajaků. Poblíž centra městečka jsou vyhlášené bary a diskotéky, ale i 
půjčovny skútrů, motocyklů a aut. Ze Sárti nabízíme celou řadu zajíma- 
vých výletů lodí a busem k poznání kouzelného okolí. Zjistíte tak, že tato 
úchvatná místa na konci poloostrova stojí za víc než jednu dovolenou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studia Maria 
Jeden z nejkrásnějších hotelů v Sarti, jedinečný svou polohou přímo 
na pláži. Všechny pokoje a apartmány nabízejí přímý a boční výhled na 
moře, které svými bílými vlnkami omývá dlouhé písčité pobřeží. Nezapo- 
menutelný je také pohled na 2033m mnišskou horu Athos, která vychází 
z moře. Každé ráno tak můžete při kávě pozorovat jedinečný a nezapo- 
menutelný východ slunce přímo ze svého balkonu. Klidná zóna. Centrum 
letoviska s náměstím je cca 100 m, obchůdky a pekárna jen za rohem. 
Velmi hezká, příjemná studia pro 2-3 osoby a prostorné apartmány pro 
4-5 osob, jsou vybaveny televizí, klimatizací, koupelnou a menší kuchyní 
se základním nádobím. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studia Vienna 
Kvalitní studia a apartmány, jen v druhé řadě od pláže 
a v blízkosti ubytování Maria. Také nedaleko rušného 
centra a přitom v klidné části Sarti. Celý rohový hotý- 
lek je situován tak, že boční pokoje mají ze svých bal- 
konů výhled na moře, ostatní do ulice. Nedaleko se 
nachází i jedna z nejlepších pekáren v celém letovis- 
ku s širokým výběrem pečiva a vynikajících zákusků. 
Dále supermarket a restaurace s výběrem řeckých 
specialit. Pohodlně a vkusně zařízená 2-3 lůžková 
studia, i 2 větší apartmány sestávají z kuchyňského 
koutu s lednicí, TV, koupelny. Všechny pokoje mají kli- 
matizaci a balkon se zahradním nábytkem.



Neos Marmaras 
Jedno z nejkrásnějších měst Chalkidiki, které Vám učaruje svou archi- 
tekturou i nezapomenutelnou atmosférou. Rozprostírá se na třech pa- 
horcích s domy a obchůdky natočenými na moře a pobřežní promenádu. 
Mezi domy procházíte úzkými uličkami, které vás zavedou vždy k přístavu 
a do centra malého Monte Carla, jak tomuto městu mnozí říkají. Všech- 
ny hlavní obchody, taverny, bary se rozprostírají v délce 4 km podél moře, 
kde si ve stínu eukalyptů a palem můžete vychutnávat místní speciality. 
Nádherné písečné pláže se pak táhnou do dáli stran ruchu centra města. 
Nabízíme zde spousty výletů k poznání okolí, jak po souši, tak na moři, 
dále půjčovny aut, motokáry…každý čtvrtek je Marmaras místem konání 
pravých balkánských trhů, kde objevíte vše, co Řecko nabízí za výhodné 
ceny! V letních měsících je zde lunapark a také se letovisko stává místem 
konání koncertů předních řeckých umělců. 
Tipy na výlet: Výstup pod vrchol nejvyšší hory Sithonie, kde se ve stínu 
prastarých oliv skrývají malebné kamenné domečky vesničky Partheno- 
nas, jejíž obyvatelé před lety sešli z hor, aby založili současné město. 
Výlet do VIP Centra - Porto Carras, jednak lodním taxi z přístavu v Neos 
Marmaras, anebo příjemnou procházkou po pláži. Vstup do Carrasu je za 
menší poplatek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotel Kalina 

Parthenonas 
Oba tyto menší rodinné hotýl- 
ky, jsou vystavěny vedle sebe 
s výhledem na moře a horna- 
té okolí. Budovy jsou v klidné 
zóně  nad  městem,  nedaleko 
centra a přístavu. Výborná po- 
loha zabezpečuje oblíbenost u 

klientů. Menší pláž se nachází přímo pod ubytováním, pláž větší je vzdá- 
lená cca 250m, příjemnou procházkou kolem obchůdků. V hotelu Par- 
thenonas je hostům k dispozici gril a dětský kout. Na pokojích mají zdar- 
ma internet a dokonce jeden český TV program. Pokoje mají standardní 
vybavení: kuchyň s lednicí, klimatizace (za příplatek), koupelna se spr- 
chovým koutem a s WC, balkon se zahradním nábytkem.



Kalamitsi 
Bizardní skalní útvary, bělostné pláže s měkoučkým pískem a malebný 
ostrůvek s řeckou vlajkou – to je Kalamitsi. Nádherné zátoky, s křišťálově 
čistou a blankytně modrou vodou, nabízí skvělé koupání již od května. 
Nevelké městečko s rozkvetlými ulicemi vás pak pohltí svou jedinečnou 
atmosférou. Kalamitsi nabízí centrum s veškerým servisem pro profesi- 
onální potápění a proto je již dlouhou dobu vyhledáváno potápěči z ce- 
lého světa. Má skvělý podmořský život, průzračné moře a dokonce i po- 
topenou loď. 
Tipy na výlet: přímo v Kalamitsi, nedaleko od centra městečka se na- 
chází obchod s originálními šperky a keramikou, který určitě stojí za ná- 
vštěvu. Příjemnou procházku rovněž slibuje výlet na východní útesy, kte- 
ré ve svém lůnu skrývají spoustu osamocených pláží i nudipláž. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotel Kostalia 
Hotel Kostalia má nejlepší polohu v celém letovisku. Je v klidné části, 
přímo u široké písčité pláže. V popředí se nachází příjemná kafeterie s 
nádherným výhledem na moře a hornaté okolí. Přímo na pláži jsou Vám 
ZDARMA k dispozici lehátka se slunečníky - stačí si jen objednat kávu či 
jiné občerstvení (servis přímo na pláž). Jen pár metrů od studií se na- 
chází centrum potápění, s možností zapůjčení neoprenu, či plnění láhví. 
Instruktáž v českém jazyce je k dispozici. Osvědčení k potápění nutné vzít 
sebou. Studia jsou nadzemní, umístěna uprostřed zahrady, což zajišťuje 
potřebné soukromí a pohodlí. Jsou ideální jak pro rodiny s dětmi, tak pro 
jednotlivce a skupiny. Součástí vybavení je kuchyňský kout se základním 
nádobím a ledničkou, koupelna se sprchovým koutem a WC, klimatizace 
a balkon se zahradním nábytkem.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vourvourou 
Oblíbeným letoviskem, které spíše připomíná pobyt na ostrovech než na 
pevnině je Vourvourou. Zvláštností je, že zde můžete obdivovat, jak vý- 
chod, tak i západ slunce. Dlouhé pobřeží s písčitými plážemi se táhne v 
délce několika kilometrů. Letovisko je chráněno před větrem a vlnami 
několika ostrovy. Moře je teplé a koupání je tak možné již od dubna až do 
konce října. Pláže pokryté světlým pískem jemným jako mouka, ukryté ve 
stínu borovic a mělké laguny sevřené v objetí útesů bizardních tvarů – to 
je Vourvourou. Samo letovisko by se dalo nazvat menším městečkem, vy- 
bavené veškerou infrastrukturou, ať již se jedná o tradiční taverny a re- 
staurace s mezinárodní kuchyní, nebo půjčovny lodí, supermarkety i ob- 
chody se suvenýry. Vourvourou je významným prázdninovým letoviskem 
i pro samotné Řeky, kteří si za letoviskem postavili své luxusní vily. 

 

 
Tipy na výlet: Využijte jedinečné možnosti a vydejte se na výlet k opuš- 
těným ostrůvkům. Lze využít lodní taxi, nebo si pronajmout vlastní člun. 
Známým je také lodní výlet podél Athosu, který odplouvá se sousedního 
městečka Ormos Panagias. 

Haus Platanos a Studia Joanna 

Obě tato ubytování se rozkládají na rozlehlém zeleném pozemku ve stínu 
vzrostlých borovic a v těsném sousedství jemno písčité pláže. Komplex 
studií a apartmánů má k dispozici bar s občerstvením u pláže, příjemné 
posezení, slunečníky na pláži a soukromý parking. Zařízena jsou s plně vy- 
bavenou kuchyní s lednicí, koupelnou s WC, klimatizací, televizí a terasou 
či balkonem se zahradním nábytkem. Ubytovaným klientům k dispozici 
zahradní gril s kuchyní.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Vergos 
Nádherný hotel s bazénem a vlastní pizzerií s vyhlášenou kuchyní. Celý 
komplex se soukromým parkingem leží na rozsáhlém pozemku přímo na 
Vourvourské pláži. Hotelovým hostům je zde k dispozici bazén s lehátky, 
pool bar, restaurace, dětské hřiště, půjčovna lodí přímo naproti hotelu, 
fitness centrum, sauna, lobby room s kulečníkem a recepce. V pool baru 
máte zdarma k dispozici i wi-fi internet. V areálu hotelu se jednou v týd- 
nu koná řecký večer s živou hudbou. Dvou až třílůžkové pokoje jsou kom- 
fortně vybaveny koupelnou s WC, fénem, klimatizací, ledničkou, miniba- 
rem (platba pouze za konzumaci), SAT TV a balkonem s posezením.



Lefkada 
Jeden z nejkrásnějších ostrovů Jónského moře, omývaný zářivě tyrkyso- 
vými vodami věčně teplého moře, jehož voda, prosycená rozpuštěným 
vápencem má prokázané léčivé schopnosti. Zajímavostí je, že díky dů- 

 

Vasiliki 

 

myslnému systému hrází s podmořským tunelem a sklápěcímu mostu, 
se lze na ostrov dostat suchou nohou. Ihned po příjezdu na ostrov na 

 Nidri 

Vás dýchne jeho osobitá atmosféra. Dozajista si vás podmaní rázovité  
vesničky s malebnými domečky, postavenými v severoitalském stylu, 
což dokládá dlouhou nadvládu Benátčanů nad ostrovem. Celá západní 
strana ostrova je téměř nezastavěna a místní divukrásná příroda a ze- 
lené svahy hor ve svých úbočích skrývají nejkrásnější pláže v celém Řec- 
ku. Celá tato oblast je pod ochranou organizace UNESCO, aby tak tyto 
jedinečné scenérie byly zachovány i pro další generace. Díky teplému 
klimatu zde turistická sezóna začíná již koncem dubna a končí na sklon- 
ku října. Velmi dobré podmínky má Lefkáda pro windsurfing a plach- 
tění. Proto letoviska nabízí velký výběr jachet a surfů. Vrcholem roman- 
tiky je pak překrásný mys Lefkatas, na jehož vrcholu stojí bílý maják. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimosthenis - Perigiali 

– 10 m od pláže 
Krásně udržované apartmány Dimosthenis leží v těs- 
né blízkosti oblázkově písečné pláži v Perigiali – jed- 
né z nejluxusnějších čtvrtí Nidri, uprostřed zelené za- 
hrady, plné stromů a květin. Přímo před hotelem je 
Vám k dispozici parkoviště. Uzavřený areál je jako 
stvořen pro dětské hry.  Všechny apartmány jsou vel- 
mi komfortně vybaveny a mají výhled 
na moře. Nabízí kompletně zařízenou 
kuchyni, koupelnu se sprchovým kou- 
tem a WC, televizi, jednu či více ložnic 
a klimatizaci (za příplatek). Spodní po- 
koje jsou s terasou a přímým vstupem 
na zahradu, pokoje v 1 a 2 patře jsou s 
balkony. Všechny mají stylové posezení 
a žaluzie proti slunci. Doporučujeme 
pro všechny věkové skupiny. 

 

Nidri 

Nidri  je  největším  letoviskem  celého  ostrova, 
nabízející,  vše  pro  nezapomenutelnou  dovo- 
lenou.  Nepřeberné  množství  obchůdků,  krás- 
né  pláže,  průzračné  moře,  tradiční  taverny 
jak ve městě tak kolem pobřežní promenády. 
Tipy na výlet: Z menšího přístavu můžete zajíž- 
dět na další okolní ostrovy, nejblíže Scorpios-ro- 
diny Onassi. Nebo vyplout lodí na okružní plav- 
bu podél jižního i západního pobřeží a na ostrovy 

Ithaku a Kefalo- 
nii.  Pěknou  pro- 
cházkou  můžete 
navštívit   cca   3 
km vzdálené vo- 
dopády, zasazené 
do nádherné sce- 
nérie.  V  horách 
nad    Nidri    leží 
ruiny  kláštera  a 
městečko  Karya, 
proslulé výrobou 
tradičních  krajek 
a výšivek. Po ces- 
tě z Nidri do Va- 
siliki můžete na- 
vštívit    vinařství 
a ochutnat vyni- 
kající víno, jež se 
rodí na místních 
slunných svazích.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vasiliki 
Menší    malebné    le- 
tovisko  s  dominantou 
svěže  zelených  hor  v 
jižním   cípu   Lefkády. 
Jeho písčité i oblázko- 
vé pláže jsou omývány 
teplými  vodami  moř- 
ského zálivu. Malebné 

domečky se krčí jeden vedle druhého, kolem ulic se spoustou obchůdku 
a restaurací. Pomyslným centrem města je pak pobřežní promenáda s 
posezením přímo u moře a široký výběr vynikajících místních specialit a 
kvalitního lefkadského vína. Líně se houpající lodičky, bárky i výletní člu- 
ny kotví přímo u promenády, ve stínu borovic a eukalyptů, přivázané za 
prastaré kruhy vkované do kamenných zdí nábřeží. 
Tipy na výlet: Nedaleko městečka (cca 2,5 km) se nachází jedna z nej- 
krásnějších pláží ostrova jménem Agiofili s průzračnou tyrkysovou vo- 
dou a bizardními skalními útvary. Můžete dojít pěšky, nebo využít lod- 
ního taxi z přístavu ve Vasiliki (5 €/osoba za cestu tam i zpět). Každou 
středu odsud vyplouvá výletní loď, na čtyři další Jónské ostrovy a nabízí 
nezapomenutelný celodenní výlet s koupáním na ostrovy Scorpios, Me- 
ganissi, Kefalonii a bájnou Odysseovu Ithaku. Z tohoto letoviska je nej- 

   blíže na sedmou nejkrásnější pláž světa – Porto Katsiki. 

 

Dimitris – 30 m od pláže 
Nad jednou skrytou pláží Vasiliki se ve svahu tyčí nová studia a apart- 
mány Dimitris, jehož větší část pokojů nabízí překrásný výhled na moře a 
hornaté okolí. Leží jen pár metrů od rušného centra letoviska, ale nalez- 
nete zde klid a budete si moci nerušeně užívat koupání v moři či bazénu. 
Pokoje jsou prostorné, vybavené kuchyňkou, koupelnou, ledničkou, bal- 
konem a klimatizaci za příplatek. Díky strategické poloze hotelu odsud 
není daleko na přístavní bulvár s obchůdky a tavernami (cca 5 minut chů- 
ze), stejně jako na Agiofili, jednu z nejkrásnějších pláží ostrova.



Santorini 
Santorini, Thera, Strongyli....Jména mocné královny, která z vrcholu 
svého majestátu neúnavně pozoruje spící sopku. Sopku s originálními 
plážemi, historickými poklady a unikátní architekturou. Místo, které je 
celkem jiné než zbytek světa. Nad tmavými hlubinami Egejského moře 
ční do výšky strmé červenohnědé stěny kaldery, ozdobené korunou 
masivních bílých domů s fasádami v teplých odstínech červené a žluté 
s modrými kupolemi kostelíků. Ostrov Santorini vstal z mrtvých a ros- 
te do krásy. Přivítejte ho i Vy a položte si otázku: byla právě zde bájná 
Atlantida ? 
Pokud přijíždíte k ostrovu Santorini lodí, přivítá vás sugestivní obraz: 
strmé stěny barevných skal, vypínající se nad temnými hloubkami moře 
a na jejich vrcholu bílé domy. Není tedy divu, že pobřeží s vysokým vul- 
kanickým útesem, hlavním městem Thira, vesničkami Oia a Imerovigli, 
patří k nejfotografovanějším částem ostrova a samotný ostrov Santori- 
ni k těm nejnavštěvovanějším v Řecku. Nejjižnější z ostrovů Kyklad je 
skutečným skvostem – nejen díky svému zvláštnímu původu, unikátní 
architektuře, jedinečným západem slunce, ale i díky zajímavým arche- 
ologickým objevům v Akrotiri, které mu vysloužili přívlastek „Pompe- 
je Egejského moře“. 
Ostrov Santorini svou rozlohou není velký (96 km2, ze severu na jih 
18 km, šířka od 2 do 6 km), ale i přesto se místní zabývají pěstováním 
především pověstného santorinského vína, či zeleninou a pistáciemi. 
Západní strana je dílem přírody a lidské šikovnosti. Východní pobřeží 
se pyšní dlouhými plážemi: kilometry černého písku v Perisse, zrnitější 
pláž smíšená s černými lávovými (léčivými) kameny v Kamari, červená 
pláž v Akrotiri nebo bílá pláž (dostupná člunem). Všechny přivítají v prů- 
běhu letní sezóny tisíce návštěvníků. I přesto si na každé z nich můžete 
najít svůj kout, z kterého se budete kochat pohledem na širé moře. 
Na ostrov se dá pohodlně dostat letadlem (letiště je v Monolithos), 
dále lodí a trajektem z Heraklia, Pirea, Thessaloniki a větších kyklad- 
ských ostrovů až do přístavu Athinios. 

 
 
 
 
 

 

 

Studia ancient Thira 

Kapacita: 10 studií pro 2-4 osoby 
Apartmánový dům Ancient Thira, projektovaný v typickém ostrovním 
stylu s okenními oblouky a modrými okenicemi, stojí na okraji vyhledá- 
vaného letoviska Perissa, v boční uličce, nedaleko kostela svatého Kříže. 
Jeho pět kupolí je nepřehlédnutelnou dominantou letoviska. Nedaleko 
náměstí s kostelem se nachází ulice se supermarkety, butiky, obchody 
se suvenýry a koženými výrobky. Paralelně s ní se podél pláže vine pro- 
menáda plná stylových restaurací a barů, které lákají k příjemnému po- 
sezení. Vkusně zařízená studia jsou vybavená kuchyňským koutem, led- 
ničkou, koupelnou/WC a balkónem/terasou. Některé z nich mají nad 
střechami okolních domů výhled na moře, jiné na bílý kostelík zasazený 
vysoko v masivní skále, která odděluje Perissu od letoviska Kamari. Sou- 
částí je rodinná restaurace s místními specialitami. Od široké pláže s tma- 
vým pískem je dům vzdálený přibližně 250 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mykonos 
Jeden z nejznámějších kykladských ostrovů a míto proslulé nikdy 
nekončícími párty, rázovitou architekturou a  luxusním designem si 
dozajista získá každého ze svžch návštěvníků. Mykonos je také 
ideálním výchozím bodem pro výlety na nedaleký ostrov Délos 
s významným archeologickým nalezištěm. Po dnech strávených u 
moře a shlédnutí západu slunce na některé z mnoha romantických 
vyhlídek u větrného mlýnu, kterých je na ostrově bezpočet je přímo 
ideálním relaxem procházka točitými uličkami hlavního města, 
dlážděnými prastarými kameny. Neopakovatelná atmosféra na Vás 
dýchá doslova z každého zákoutí a malebné bílé domečky jsou 
zdobeny mnoha květinami v barevných nádobách a snad na každém 
rohu naleznete malý kostelík. Tyto kostely jsou zvláštností Mykonosu 
a snad nikde jinde neexistuje taková koncentrace pravoslavných 
svatostánků, jako právě v hlavním městě ostrova (je jich na 
osmdesát). Jedná se o rodinné kostelíky, které kdysi byly velmi 
prestižní záležitostí, a každá zámožnější rodina musela mít svůj 
vlastní, který sloužil ke konání svateb, pohřbů a křtin jejích členů. Ve 
městě se nachází množství restaurací, barů, kaváren, obchodů se 
suvenýry, oblečením a luxusním zbožím. Mykonos je ostrov, který 
nikdy nespí. Noční život trvá opravdu do časných ranních hodin a 
mnoho podniků nabízí i program, jako travesti show či vystoupení či 
živou hudbou. Mykonos dnes zastiňuje ostatní ostrovy Kykladského 
souostroví, ačkoli v minulosti tomu tak nebylo. Na ostrově Mykonos 
najdete proslavenou zátoku Ftelia, kterou znají milovníci 
windsurfingu.   

 

 

 

 

Kasiopea Luxury 

Boutique Hotel***** 

Fantastický hotel zavěšený v útesech s výhledem na hlavní město 
ostrova Mykonos - Chóru nabízí kouzelné výhledy na moře, 
fantastické západy slunce, úžasnou atmosféru Kyklad a 
dovolenou snů. Hotel sám je opravdu šperkem řeckého designu a 
pyšní se úžasnou architekturou, tak typickou pro Mykonos. 
Opravdu dokonalé prostředí pro romantickou dovolenou ve 
dvou.  
V hotelu samotném se kromě restaurace, recepce a wellness zóny 
nachází celá řada luxusních pokojů, od základních studií až po 
překrásné apartmá s vlastním obývacím pokojem a soukromou 
relaxační zónou s vířivkou a samozřejmě terasou s výhledem na 
Egejské moře. Nádherné prostředí všech pokojů a designový 
nábytek, luxusní vybavení koupelen a nezapomenutelné výhledy 
jsou zárukou úžasné dovolené na Kykladech.  
Ceny jsou uváděny za nádherné studio se snídaní - viz foto, se 
soukromým bazénem, nebo bazénem společným pro pár 
apartmá. Pro Konkrétní ubytování v některém z luxusnějších 
větších apartmá s privátním bazénem, či soukromých vil s 
vlastním bazénem a několika ložnicemi o cca 120m2, kontaktujte 
prosím naši kancelář. 
Služby zahrnují trasfér z letiště a na letiště luxusním vozem!!!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Elia luxury boutique suites 

&Villas**** 

Opravdu překrásný hotel se řadí k nejluxusnějším hotelům na ostrově 
Mykonos. Lokalizovaný přímo na Elia beach, kde naleznete kromě 
křišťálově čistého moře i centrum vodních sportů a skvělou restauraci s 
vynikající tradiční řeckou kuchyní. Elia beach a její záliv nabízí to pravé 
Řecko, s jeho bílými domečky, větrnými mlýny a překrásným výhledem.  
Jednotlivé pokoje a villy nesoucí jména známých malířů, jsou vybaveny 
designovými skvosty a uměleckými díly světoznámých firem. Hotel nabízí 
opravdu nadstandartní ubytování, určené především pro náročné 
klienty, hledající jen to nejlepší.  
K vybavení pokojů snad není třeba nic dodávat. Stačí se jen podívat na 
fotografie, které mluví za vše. Bílé zdi, bazény, pnoucí se po úbočích hory 
se jakoby přelívají do moře. Spa a wellness areál je samozřejmostí. 
Nabízí také vlastní kostelík, pro konání svateb. Příjemný personál, 
hovořící několika světovými jazyky Vám vyjde ve všem vstříc, aby Vám 
tak ještě více zpříjemnil pobyt snů v tomto ráji na Mykonosu. 
Cena zahrnuje transfér limuzínou z letiště, nebo přístavu do hotelu a 
zpět.  



Kréta 
Nádherný, velký a hornatý ostrov, který se řadí mezi nejkrásnější místa 
v celém Řecku. Kréta nabízí nejen pobřeží s malebnými přístavy, nád- 
hernými plážemi a rázovitými domečky jako je třeba Chaniá, či životem 
pulzující centra jako univerzitní město Rethymno, či hlavní město ostro- 
va Iraklio, ale i kouzelné vnitrozemí s kamennými vesničkami, majestát- 
ními soutěskami a staletými olivovými háji. Každý kousek ostrova na- 
bízí něco jiného a těžko si vyberete, která část je nejlepší. Najdete zde 
skvosty, jež zde po sobě zanechala tajemná Mínojská civilizace – mezi 
nejdůležitějšími paláce Knóssos, Faistos a archeologický areál Malliá. 
Středověk pak byl v ražení Benátčanů, za jejichž éry byla ostrovní cen- 
tra, přebudována v italském duchu se spoustou kašen a renesančních 
veřejných budov. 

Fragokastelo Malebné letovisko nacházející se v panenské 

jižní části ostrova je skutečnou oázou klidu a míru, vhodnou především 
pro klienty hledající ničím nerušený odpočinek a čisté moře. 
Nepřehlédnutelnou dominantou letoviska je benátský hrad, stojící 
přímo na pláži, jenž tvoří romantickou kulisu, navíc ještě doplněnou 
majestátním panoramatem hor opodál.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komplex Fragokastelo 

Velmi pěkné a stylové ubytování nabízejí studia a apartmány 
Fragokastelo, nacházející se v těsné blízkosti moře a pláží na různých 
místech letoviska. Ať již se jedná o romantický, osamoceně stojící 
domeček Spitaki na jednom z útesů za městem, nebo zrekonstruovaný 
mezonet přímo v historickém větrném mlýnu, či stylové kamenné domky 
přímo na pláži s úchvatným výhledem na hrad, a nebo komfortnější 
studia a apartmány cca 50m od pláže…dozajista zde budete spokojeni a 
strávíte nezapomenutelnou dovolenou v překrásném a panenském 
místě. 
  
Všechny studia a apartmány jsou pečlivě vybaveny. Majitelé ubytování 
provozují vlastní tavernu s tradiční řeckou kuchyní. Další restaurace a 
obchod je v blízkém okolí.   To vše doplněné křišťálově čistým Libyjským 
mořem, úchvatnými výhledy do okolní krajiny a možností spousty 
zajímavých výletů do okolních vesniček či mnoho zdejších pláží.  
Tipy na výlet: místní hrad rozhodně stojí za návštěvu. Z věže je nádherný 
výhled do širokého okolí. Nedaleké městečko SFAKIA (cca 12 km) 
připomíná ostrovní letoviska svými kamennými bělomodrými domky, 
odtud se dostanete lodními taxi na okolní jinak nepřístupné nádherné 
pláže a také do vyhlášeného letoviska Loutro!!! 

 



 

                      Pilio 
Překrásné Pilio je žhavou letošní novinkou v naší nabídce. Tento 
panenský region, rozprostírací se na stejnojmenném poloostrově 
nabízí svým návštěvníkům křišťálově čisté moře, úchvatné pláže a 
zelené hory zdejšího přírodního parku, kde podle legend žili mytičtí 
kentauři. Námi nabízená letoviska Chorefto a Agios Ioannis se 
nacházejí na východním pobřeží poloostrova u blankytně modrých a 
křišťálově čistých vod Egejského moře. V celé oblasti naleznete velké 
množství překrásných pláží,mezi mnoha jinými jmenujme především 
úchvatnou pláž s mořskými jeskyněmi Milopotamos, Papa Nero či 
Damouchari. Pílio nabízí nesmírně bohaté možnosti dalšího 
sportovního vyžití, procházek přírodou, horských túr, ale také 
cyklistiky i vodních sportů. V posledních letech byl opraven i historický 
parní vláček, jezdící po trase Volos – Mileai. A navíc přes moře uvidí 
naši stalí klienti na své oblíbené Toroni a na Chalkidiki!!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chorefto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Milopotamos 

 

 

Hotel Flamingo 

 

Hotel Flamingo se nachází nad širokou písčitou pláží 

v letovisku Chorefto s úchvatným výhledem na Egejské 

moře. Nabízí moderně zařízena studia s plně vybavenou 

kuchyní, koupelnou, TV a klimatizací. Studia jsou 

rozdělena na standard - 2 jednolůžka a apartment (1 

místnost) 25 m2 pro 2 - 4 osoby. Dále velké a plně 

zařízené Family Apartmány se samostatnými 2 pokoji - 

35 m2. Z balkónů všech pokojů je přímý výhled na 

průsvitně čisté moře! Pláž je vzdálená jen 30 metrů. K 

službám a vybavení hotelu patří dále sejf, telefon, 

lednička, fén, centrální vytápění, vana, nebo sprcha a 

rychlé internetové připojení. Provádí se zde kvalitní a 

pečlivý úklid. Na vyžádání rádi vyperou vaše věci. 

K hotelu patří také prostorná terasa s úžasným 

výhledem na blankytné moře a každodenní grafické 

východy slunce.   

Celý komplex je velmi vkusně vyzdoben tradičními 

dekoracemi děl místních umělců, to vše v nádherném 

prostředí udržované zahrady. 



 

 

 

Hotel Aiolos 

 

Oblíbený hotelový komplex samostatných domků 

nabízí krásné soukromé ubytování uprostřed 

rozlehlých zahrad a to jen pár kroků od široké písečné 

pláže a nádherně průsvitného moře letoviska 

Chorefto. Uprostřed hotelu se nachází malebné 

atrium s bazénem (6x12 metrů). Ubytování jsou 

prostorné pokoje sestávající z obývacího pokoje 

s kuchyňkou a jedné či dvou ložnic. Samozřejmostí je 

balkón se zahradním nábytkem. Hotel je vzdálen 

necelých 30 metrů od nádherné písečné pláže a proto 

je ideální především pro rodiny s dětmi.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damouchari  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Hotel Beach Foibos 

 
Foibos Beach hotel se nachází jen několik málo 
metrů od pláže s hrubým pískem v malebném 
letovisku Ioannis. Tento úchvatný kousek země 
s mnoha překrásnými plážemi, čistým mořem a 
majestátní scenérií zelených hor národního parku 
Pilio v pozadí je tím pravým místem pro Vaši 
dovolenou.   
V blízkosti najdete další nádherné pláže: 
doporučujeme např. pláž Milopotamos 15 km a 
pláže Papa Nero 1,4 km. 
Hotel Foibos prošel nedávno celkovou 
rekonstrukcí a proto nabízí pěkné ubytovaní se 
snídani. Pokoje jsou rozděleny do kategorií 
standard, superior a executive s výhledem na 
hory, nebo moře. Je vybaven výtahem, terasou 
s posezením a snack barem, kde se snídaně 
servírují. V celém hotelu je WI-FI připojení 
ZDARMA. 
Pokoje jsou velmi vkusně zařízeny a vybaveny 
klimatizací, SAT, TV, DVD přehrávačem, 
koupelnou s WC, fénem, ledničkou. Toaletní 
potřeby zdarma. 
Jedinečná poloha, komfortní vybavení, spojení 
nádherného moře a zelených hor Pilia, jsou 
zárukou nezapomenutelné dovolené. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel.: +420 603 724 308 

tel.: +420 220 610 539 

    e-mail: info@prettytour.cz 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.prettytour.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodejce: 

http://www.prettytour.cz/
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