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Informace pro Vás

Vážené dámy, vážení pánové,

než zalistujete ve stránkách nového katalogu cestovní 
kanceláře BRENNA, který právě držíte v rukou, dovolte 
nám poděkovat za stálou přízeň, která se v uplynulé sezoně 
projevila nadstandardní poptávkou ze strany Vás, našich 
klientů. Váš zájem, spolupráce, doporučování naší kanceláře 
přátelům a známým, pozitivní ohlasy a všechny zážitky 
z dovolených, které s námi sdílíte, ať už osobně, e-mailem, 
telefonicky nebo na Facebooku, nás velmi motivují v další 
práci. A současně nás zavazují k neustálému zlepšování 
služeb.

Minulá sezóna byla pro nás velkou zkouškou, jelikož zájem 
o naše zájezdy byl obrovský. A když je poptávka, musí být 
také nabídka, proto jsme se letos rozhodli nabídnout Vám 
více ubytovacích kapacit v již osvědčených destinacích – 
především na řeckých ostrovech Thassos, Zakynthos, Korfu, 
Kos, Krétaa Rhodos, na které nabízíme odlety z Brna, Prahy 
a Ostravy. Odlety na ostrov Lefkada jsou plánovány z Brna 
a Prahy, ostrov Santorini a Karpathos opětovně nabízíme 
s odlety z Prahy. 

Nově jsme pro Vás zařadili pobytové zájezdy do Egypta – 
nechejte se oslnit korálovými útesy, objevte pestrý podmořský 
svět Rudého moře, zažijte pravé pouštní dobrodružství 
a ponořte se s námi do fascinujících dějin. S tím vším Vám 
velmi rádi pomůžeme. Jelikož dovolená v Egyptě = teplé 
počasí v zimě i v létě; nabídku zájezdů do Hurghady a Marsa 
Alam máme pro Vás v nabídce po celý rok.

Stálicí v našem katalogu je most mezi dvěma kontinenty – 
Evropou a Asii. A ano, je to Turecko s oblíbenými letovisky 

Alanya, Side, Kemer a Belek. Sluncem zalité písečné 
a oblázkové pláže s průzračně čistou vodou, služby na 
vysoké úrovni, nabídka pestrých služeb pro děti i dospělé 
Vás zcela jistě nadchnou.

Velmi oblíbenou destinací v uplynulé sezoně bylo 
Bulharsko. Zde si dovolujeme nabídnout nejen ty hotely 
a letoviska, které byly našimi klienty kladně hodnoceny, ale 
také novinky, které nás zaujaly a věříme, že si je oblíbíte i Vy. 

Ke všem těmto destinacím je možné při objednání do 
31. 1. 2019 využít bonus parkování zdarma u brněnského, 
pražského nebo ostravského letiště.

Vítanou novinkou pro rok 2019 je navýšení hmotnosti 
odbavených zavazadel z 15 kg na osobu, nově na 23 kg 
na osobu + 8 kg příruční zavazadlo, které si můžete vzít 
s sebou na palubu letadla, což zcela jistě potěší každého z Vás.

Jak jste si mohli povšimnout z minulých let, chybí v katalogu 
ceník pobytů. Dovolte nám vysvětlit, jaký důvod nás 
k tomu vedl. Jelikož se nabídka slev, speciálních nabídek 
a doplňkových služeb během celého roku mění, chceme, 
aby koncový klient dostal přesný výpočet cen bez složitého 
počítání. Na našich webových stránkách se dozvíte přesnou 
kalkulaci Vašeho zájezdu, zjistíte zde dostupnost a celý 
proces objednávání je tímto jednodušší a rychlejší. Jelikož 
se cesta katalogu bez ceníku osvědčila, zůstává i katalog 
pro sezonu 2019 obrazovou nabídkou našich destinací, 
hotelů, apartmánů a studií. Více fotografií, informací, 
aktuální ceny i recenze naleznete na www.brenna.cz. 

Na webových stránkách i tímto katalogem Vás bude provázet 
nové logo cestovní kanceláře BRENNA, které prošlo v letoš-
ním roce radikální úpravou. Ve spolupráci s grafiky jsme se 
snažili vytvořit flexibilní a moderní logo, které se bude líbit 
snad i bez krokodýla.

Víme, že vybírat dovolenou a těšit se na ni je skoro stejně 
tak příjemné, jako si dovolenou užívat. Zalistujte tedy 
stránkami našeho katalogu a vybírejte dovolenou
dle svých představ. 

Rádi Vám pomůžeme s výběrem dovolené, doplňkových 
služeb, a to telefonicky, e-mailem či osobně při Vaší 
návštěvě kanceláře na Jakubském náměstí v Brně. 

A nezapomeňte – sledovat nás můžete i na Facebooku.

Těšíme se na Vás!
CK BRENNA

S BRENNOU na dovolenou již 27 let

ZKUŠENOST A TRADICE 
CK BRENNA byla založena v roce 1992 a dnes již 27.  rokem vypravujeme zájez-
dy do  osvědčených destinací. Každým rokem přinášíme klientům novinky v  naší 
nabídce. Jméno BRENNA vzešlo z názvu města Brna z  přelomu 11. a 12. stole-
tí. Dovolujeme si tvrdit, že naše společnost dospěla ve schopnou, spolehlivou  
a na trhu oblíbenou cestovní kancelář, jejímž cílem je spokojený klient.

CESTOVÁNÍ BEZ RIZIKA
CK BRENNA je pojištěna pro případ insolvence a tento katalog byl zpracován dle usta-
novení zákona č. 159/1999 Sb. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu zahrnují zá-
konné pojištění. V případě úpadku cestovní kanceláře je zaručeno klientům přihláše-
ným na zájezd:
•  zajištění návratu z místa pobytu v zahraničí do České republiky,
• vrácení již zaplacené částky za zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil,
•   vrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou skutečně poskytnutého zá-

jezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

JSME ČLENEM AČCKA
Od roku 1996 jsme členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur – AČCKA.

KONEČNÉ CENY ZÁJEZDŮ
Ceny uvedené na webových stránkách jsou konečné, neza hrnují pouze příplatky, jako 
jsou pojištění do zahraničí, vízum, pobytovou taxu, dokoupení stravy a jiné volitelné 
příplatky.  

POTŘEBUJETE PORADIT?
Naši zkušení operátoři v call centru a prodejci ve Vašem městě Vám rádi poradí s výbě-
rem destinace, pobytového místa a vytvoří kalkulaci i rezervaci Vašeho zájezdu.

Rezervace a objednávka zájezdu

Na všechny zájezdy z tohoto katalogu se můžete přihlásit následovně:
Telefonicky – jsme připraveni Vám poradit s výběrem zájezdu, provést rezervaci  
a následně s Vámi uzavřít smlouvu o zájezdu. Veškeré záležitosti s Vámi dořešíme  
poštovní, faxovou nebo e-mailovou korespondencí. Zdarma nám můžete telefonovat 
na zelenou linku 800 111 162 nebo na tel. 542 215 255–6, 542 210 389.
Osobně – navštivte naši prodejnu v  Brně nebo někte rého z  našich autorizova-
ných prodejců ve Vašem bydlišti. Naleznete nás na adrese Jakubské nám. 7, Brno. 
Pracovní doba: PO–PÁ: 9:00–18:00 hod., SO: listopad–září 9:00–13:00 hod. 
Poštou/faxem/e-mailem – dotazy, požadavky či objednávky zasílejte nejlépe  
e-mailem na adresu brenna@brenna.cz. Veškerá korespondence je zpracována během 
několika hodin. 
On-line na internetové adrese www.brenna.cz  – objednejte si svůj zájezd z po-
hodlí domova. Na našem webu také naleznete více fotografií a informací o pobytových 
místech. Zde si můžete zájezd rezervovat i objednávat 24 hodin denně, přičemž zjistíte 
kalkulaci a obsazenost vybraného zájezdu. Po odeslání objednávky Vám ihned zašleme 
potvrzení smlouvy o zájezdu, kde si zkontrolujete Vámi zadané údaje.

PLATBA ZÁJEZDU
Zájezd je možné zaplatit v hotovosti, kartou, bankovním převodem, přes platební bránu 
při on-line objednávce, dárkovými poukazy nebo poukázkami. Podmínky a informace 
o přijímání poukázek naleznete na www.brenna.cz v sekci „Poukazy“.

PRVNÍ ZÁLOHA POUZE 1 500 KČ/OSOBA
Při koupi zájezdu do 31. 12. 2018 máte možnost složit minimální zálohu ve výši 1 500 Kč 
na osobu. Podmínkou je doplatek zálohy do výše 50 % z celkové ceny na smlouvě, a to 
do 31. 1. 2019. V případě, že složíte tuto zálohu, máte samozřejmě právo čerpat slevy 
za včasné zálohování či pro stálé klienty dle nabídky na straně 4 tohoto katalogu.

ZÁLOHA 50 % z celkové ceny zájezdu je požadována při koupi zájezdu od 1. 1. 2019.
DOPLATEK je nutno uhradit 30 dní před zahájením zájezdu.
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Kapacity označené tímto symbolem mají pro děti 
do uvedeného věku ubyto vání zdarma (v doprovodu  
2 dosp. osob). Platí pouze letenku včetně všech 
poplatků, event. cestovní pojištění.

O ubytovací kapacity označené tímto symbolem je 
obvykle velký zájem. Doporučujeme nene chávat 
rezervaci zájezdu na poslední chvíli.

Hotely označené tímto symbolem akceptují pobyt 
pouze pro dospělé či osoby nad 16 let.

Naši nabídku ubytování se každoročně snažíme  
vylep šovat. Takto označené hotely jsou novinkou  
v naší nabídce.

Takto označený hotel poskytuje svým hostům plážový 
servis zdarma (lehátka a slunečníky na pláži).

Tímto symbolem označujeme hotel, v jehož areálu 
můžete zdarma využít skluzavky, tobogány  
nebo aquapark.

Tímto symbolem označujeme hotel, v jehož areálu 
můžete za poplatek využít skluzavky, tobogány  
nebo aquapark.

Tímto symbolem upozorňujeme na kvalitní, levné  
nebo jinak výhodné ubytování.

Tímto symbolem označujeme hotel, který leží  
v blízkosti golfových hřišť.

Informace, slevy   2–7

ŘECKO
Thassos  |  Brno, Ostrava, Praha   8–21

Zakynthos  |  Brno, Ostrava, Praha   22–37 

Lefkada   |  Brno, Praha   38–43 

Korfu   |  Brno, Ostrava, Praha   44–49

Kos   |  Brno, Ostrava, Praha   50–57 

Rhodos   |  Brno, Ostrava, Praha   58–73 

Karpathos   |  Praha   74–83 

Kréta   |  Brno, Ostrava, Praha   84–103 

Santorini   |  Praha   104–111 

TURECKO 
Turecká riviéra |  Brno, Ostrava, Praha   112–137

BULHARSKO
Bulharsko |  Brno, Ostrava, Praha   138–155

EGYPT
Hurghada |  Brno, Ostrava, Praha   156–165

Marsa Alam |  Brno, Ostrava, Praha   166–173

Všeobecné podmínky   174–178

|  Odlet

|  Odlet

|  Odlet

|  Odlet
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Sleva pro nové klienty
Všem novým klientům, kteří si do 31. 3. 2019 koupí zájezd z tohoto katalogu, bude poskytnuta sleva za včasný nákup: 

Podmínkou čerpání této slevy je uzavření Smlouvy o zájezdu a složení zálohy v minimální výši 1 500 Kč/osoba 
(v případě zakoupení zájezdu do 31. 12. 2018) či 50 % z celkové ceny zájezdu (v případě zakoupení zájezdu od 
1. 1. 2019). Sleva je počítána z ceny zájezdu bez volitelných příplatků (pojištění, strava), její maximální výše je 
2 500 Kč na osobu. Slevu lze uplatnit i na zvýhodněné ceny pro děti. Sleva není poskytována z nabídky „mimo-
řádná sleva“. Slevu je možné uplatnit pouze při koupi zájezdu a nelze ji nárokovat dodatečně.

Sleva pro stálé klienty
Velmi si vážíme Vaší důvěry a toho, že jste se opět rozhodli cestovat s naší cestovní kanceláří. Všem klientům, 
kteří se alespoň 1× zúčastnili zájezdu organizovaného naší cestovní kanceláří, bude při zakoupení zájezdu po-
skytnuta sleva:
 

Podmínkou čerpání této slevy je uzavření Smlouvy o zájezdu a složení zálohy v minimální výši 1 500 Kč/osoba 
(v případě zakoupení zájezdu do 31. 12. 2018) či 50 % z celkové ceny zájezdu (v případě zakoupení zájezdu od 
1. 1. 2019). Sleva je počítána z ceny zájezdu bez volitelných příplatků (pojištění, strava), její maximální výše je 
2 500 Kč na osobu. Slevu lze uplatnit i na zvýhodněné ceny pro děti. Sleva není poskytována z nabídky „mimo-
řádná sleva“. Slevu je možné uplatnit pouze při koupi zájezdu a nelze ji nárokovat dodatečně.

Slevy

12% sleva  
při rezervaci zájezdu  

do 31. 12. 2018

10% sleva  
při rezervaci zájezdu  

do 31. 12. 2018

10% sleva  
při rezervaci zájezdu  

do 31. 1. 2019

8% sleva  
při rezervaci zájezdu  

do 31. 1. 2019

8% sleva  
při rezervaci zájezdu  

do 28. 2. 2019

6% sleva  
při rezervaci zájezdu  

do 28. 2. 2019

6% sleva 
při rezervaci zájezdu 

do 31. 3. 2019

4% sleva 
při rezervaci zájezdu 

do 31. 3. 2019

První záloha pouze 1 500 Kč/os.

Při koupi zájezdu do 31. 12. 2018 máte možnost složit 
minimální zálohu ve výši 1 500 Kč na osobu. Podmínkou 
je doplatek zálohy do výše 50 % z celkové ceny 
na smlouvě, a to do 31. 1. 2019. V případě, že složíte tuto 
zálohu, máte samozřejmě právo čerpat slevy za včasné 
zálohování či pro stálé klienty.

Sleva pro novomanžele

Každému novomanželskému páru poskytneme slevu  
ve výši 10 % ze základní ceny zájezdu v  případě, 
že vycestuje do 3 měsíců po uzavření sňatku. Při koupi 
zájezdu je nutné předložit kopii oddacího listu. Maximální 
výše slevy je 2 500 Kč na osobu. Tuto slevu nelze sčítat 
s ostatními slevami.

Sleva pro seniory 55+

Každý klient nad 55 let věku (v době zájezdu musí klient 
dovršit 55 let) má nárok na slevu ve výši 10 % ze základní 
ceny zájezdu, její maximální výše je 2 500 Kč na osobu. 
Sleva není časově omezena. Tuto slevu nelze sčítat 
s ostatními slevami a mimořádnými nabídkami.

Sleva pro skupiny

Pro skupiny od 11 osob jsme připravili skupinové a časo-
vě neomezené slevy.

11–15 osob:  8 %
16–20 osob: 10 %
21–35 osob: 12 %

Pro skupiny od 36 osob se zvýhodnění stanovuje indivi-
duálně, kontaktujte nás.

Podmínkou čerpání této slevy je uzavření Smlouvy o záje- 
zdu a složení zálohy v minimální výši 1 500 Kč/osoba 
(v případě zakoupení zájezdu do 31. 12. 2018) či 50 % 
z celkové ceny zájezdu (v případě zakoupení zájezdu od 
1. 1. 2019). Sleva je počítána z ceny zájezdu bez volitelných 
příplatků (pojištění, strava), její maximální výše je 
2 500 Kč na osobu. Slevu lze uplatnit i na zvýhodněné 
ceny pro děti. Sleva není poskytována z nabídky 
„mimořádná sleva“. Slevu je možné uplatnit pouze při 
koupi zájezdu, nelze ji nárokovat dodatečně a  nelze 
ji sčítat s dalšími slevami.

Pobyt pro děti i dospělé osoby za cenu letenky
U vybraných kapacit mají děti i dospělé osoby na přistýlce (tzn. 3. a 4. lůžku) pobyt zdarma, platí pouze cenu letenky 8 990 Kč. Z těchto cen jsou také poskytovány slevy pro 
stálé klienty či slevy pro nové klienty dle výše uvedených termínů a podmínek. Tato akce není časově omezena, ovšem počet míst je omezen. Platné ceny jsou vždy uvedeny 
na www.brenna.cz.

Poznámka: Děti do 2 let neboli infanti (v den zpátečního letu jim nesmí být 2 roky) mají zájezd zdarma. Platí pouze poplatek 890 Kč, případně pojištění léčebných a úrazových 
výloh v zahraničí. Nemají však nárok na sedadlo v letadle, sedadlo v autobusu při transferu, lůžko nebo přistýlku v ubytovacím zařízení; dětská postýlka na vyžádání v CK. 

Pořadatel pobytového zájezdu (CK BRENNA) si vyhrazuje právo ceny zájezdů, které jsou uvedeny na www.brenna.cz, zvýšit, a to v závislosti na obsazenosti konkrétních ubytovacích zařízení. Aktuální ceny pobytových zájezdů si 
ověřujte na www.brenna.cz v ceníku daného ubytovacího zařízení, v CK BRENNA na čísle: 542 215 255-6 nebo e-mailem na brenna@brenna.cz.

12%

10%

10%

8%

8%

6%

6%

4%

Informace o cenách

V ceně zájezdů je zahrnuto 
•  letecká přeprava v ekonomické třídě vč. všech letištních poplatků
• transfer autobusem příp. trajektem z letiště do místa pobytu a zpět
• ubytování  
• uvedená strava 
• služby delegáta v místě pobytu

V ceně zájezdů není zahrnuto
• cestovní pojištění – informace viz str. 5
• fakultativní výlety – informace viz str. 6
•  volitelné příplatky – vyšší kategorie ubytování (pokoje s výhledem na moře, 

Superior, Deluxe pokoje a jiné) nebo rozšíření stravy
•  strava a nápoje na palubě letu, nadváha zavazadel, rezervace míst v letadle
•  pobytová taxa v Řecku – informace viz. úvod každé kapitoly
•  vízum do Egypta – informace viz. úvod kapitoly

Katalog LÉTO 2019 neobsahuje termíny a ceny, jelikož naši nabídku zájezdů neustále rozšiřujeme. Aktuální informace o termínech a cenách najdete na www.brenna.cz nebo 
se informujte telefonicky na tel.: 800 111 162. Ceny jednotlivých zájezdů je také možné zjistit na prodejnách a u autorizovaných prodejců CK BRENNA.
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PARKOVÁNÍ ZDARMA u letiště Brno/Praha/Ostrava
Pro klienty, kteří se přihlásí na zájezd do 31. 1. 2019, je připravena nabídka zajištění parkování u letiště v Brně/Praze/Ostravě zcela zdarma. NEZAPOMEŇTE SI JIŽ 
U OBJEDNÁVKY ZÁJEZDU ZVOLIT PARKOVÁNÍ ZDARMA! Službu parkování zdarma lze uplatnit pouze při koupi zájezdu a nelze ji nárokovat dodatečně. Voucher na 
parkování zdarma obdrží klienti spolu s komplexním odbavením k odletu cca 7 dnů před odletem. 

Důležité upozornění: CK BRENNA nenese odpovědnost za poskytované služby parkování a případné reklamace je nutné řešit s provozovatelem této služby. 

8denní pobyty
Dospělá osoba 480 Kč/pobyt
Dítě do 12 let 200 Kč/pobyt

11/12denní pobyty
Dospělá osoba 720 Kč/pobyt
Dítě do 12 let 300 Kč/pobyt

15denní pobyty
Dospělá osoba 900 Kč/pobyt
Dítě do 12 let 370 Kč/pobyt

Cena pojištění

V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí ani pojištění pro případ odstoupení od smlouvy o zájezdu. Pro klid a pohodlí Vám doporučujeme využít nabídky 
pojištění u UNIQA pojišťovny, a.s. Nabízíme komplexní pojištění KOMFORT PLUS. Rozsah pojištění a limity pojistného plnění naleznete v přehledu. Na jedné Smlouvě o zájezdu 
musí být pojištěny všechny osoby. Pojištění je hrazeno formou příplatku k ceně zájezdu. 

Cestovní pojištění

Rozsah pojištění v tarifu KOMFORT PLUS Pojistná částka

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 7 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

- náklady na repatriaci pojištěného do výše max. plnění

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného do výše max. plnění

- náklady na vyslání opatrovníka 140 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 140 000 Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování 140 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 140 000 Kč

- zachraňovací náklady 2 100 000 Kč

-  odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 140 000 Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140 000 Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace v zahraničí) 600 Kč/den

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 5 000 000 Kč

Pojištění zavazadel 40 000 Kč – 20 000 Kč/ks

Pojištění poplatků za odstupné (80 %), max. do výše 30 000 Kč

Pojištění nevyužité dovolené (80 %), max. do výše 30 000 Kč

Kapacita tohoto parkoviště je omezená a je nutné si parkování objednat 
min. 3–5 dnů před odletem na www.brenna.cz v sekci „Parkování u letiště“.

Kapacita parkoviště je dostatečná, proto není nutné toto parkování 
rezervovat.

Kapacita tohoto parkoviště je omezená a je nutné si parkování objednat 
min. 3–5 dnů před odletem na www.brenna.cz v sekci „Parkování 
u letiště“ nebo přímo na www.goparking.cz – nezapomeňte zadat 
promo kód BRE185.

Rozsah sjednaného cestovního pojištění u UNIQA pojišťovny, a.s. a maximální výše pojistného plnění:

Parkoviště 4 km od letiště 
Brno-Tuřany

Parkoviště se nachází 4 km od letiště Brno-
Tuřany v oploceném areálu a je střežené 24 hod. 
denně. Doprava na letiště k odletu a po návratu 
k vozu je zajištěna včetně zavazadel. 

Provozovatelem této služby je společnost  
Lenka Ságlová, IČ: 75717077.

 
Adresa parkoviště: 
Jedovnická 4404/2b
628 00  Brno-Židenice
GPS: 49°19’12.61”N, 16°66’63.22”E

Při přihlášení na zájezd po 31. 1. 2019 
platí ceník parkování parkoviště 
u letiště BRNO:

Při přihlášení na zájezd po 31. 1. 2019 
platí ceník parkování  
letiště OSTRAVA:

Při přihlášení na zájezd po 31. 1. 2019 
platí ceník parkování GO PARKING 
PRAHA:

Parkoviště P3 u terminálu letiště  
Ostrava-Mošnov

Parkoviště P3 je součástí areálu letiště 
Ostrava-Mošnov a je nestřežené. Parkoviště P3 
je určeno pro dlouhodobé stání a nachází se 
přibližně 3 minuty pěší chůze od odletové haly. 

Provozovatelem této služby je společnost 
Letiště Ostrava, a.s., IČ: 26827719. 

 
Adresa parkoviště: 
Letiště Ostrava – P3 
742 51 Mošnov 
GPS: 49°41’43.85”N, 18°7’15.28”E

Parkoviště 3 km od Letiště Václava Havla 
Praha

Parkoviště se nachází 3 km od Letiště Václava 
Havla Praha a je střežené 24 hod. denně. 
Doprava na letiště k odletu a po návratu k vozu 
je zajištěna včetně zavazadel.

Provozovatelem této služby je společnost 
GO parking, s.r.o., IČ: 28980158.

Adresa parkoviště:
Ke Kopanině 406  
252 67 Tuchoměřice
GPS: 50°7’16”N, 14°17’16”E

8–9 dnů stání 800 Kč

10–12 dnů stání 900 Kč

15–16 dnů stání 1 100 Kč

8–9 dnů stání 600 Kč

11–12 dnů stání 900 Kč

14–15 dnů stání 1 100 Kč

8 dnů stání 990 Kč

11 dnů stání 1 350 Kč

12 dnů stání 1 450 Kč

15 dnů stání 1 600 Kč

Parkoviště u letiště Brno Parkoviště P3 letiště Ostrava Go parking Praha

Cestovní pojištění KOMFORT PLUS, jehož součástí je pojištění 
stornovacích poplatků, lze platně sjednat před, současně, nebo 
následující den po zaplacení poslední splátky za zájezd nebo služby, 
resp. před, současně, nebo následující den po zaplacení plné 
výše za zájezd nebo služby. Je-li cestovní pojištění KOMFORT 
PLUS sjednáno později, pojištěnému nevzniká nárok na pojistné 
plnění stornovacích poplatků. 

Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení plat-
nosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná 
osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého 
provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit 
do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh 
a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalino-
vých aktivit (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jach-
ting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.).

P P P
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Informace pro klienty
Registrujte se k odběru novinek na našich webových stránkách www.brenna.cz a získejte 
pravidelné informace o aktuálních nabídkách a akcích. Novinky také pravidelně přinášíme 
na sociální síti Facebook, staňte se našimi fanoušky a nepropásněte různé soutěže: 
www.facebook.com/ckbrenna

Informace k odletu a komplexní odbavení 
V pokynech na cestu naleznete veškeré potřebné informace včetně přesných časů odletů 
a příletů. Tyto pokyny rozesíláme zpravidla 7 dní před odletem, a to e-mailem (případ-
ně poštou) na adresu objednavatele uvedenou ve Smlouvě o zájezdu. Pokud z nějakého 
důvodu nebudou pokyny klientovi doručeny (např. z důvodu chybně uvedeného kontak-
tu), je nutné si pokyny vyžádat. Všem našim klientům doporučujeme uvést na Smlouvu 
o zájezdu více možných kontaktů. Při doplatku zájezdu, si prosím, zkontrolujte aktuálnost 
uvedených údajů. 
Komplexní cestovní odbavení, které příp. obsahuje i doklad o cestovním pojištění (pokud 
jste pojištěni u CK BRENNA), slouží k Vašemu odbavení na letišti (pro cestu tam i zpět) 
a jako podklad pro ubytování. Všichni zákazníci jej obdrží zároveň s cestovními pokyny 
e-mailem (případně poštou). Pro tyto účely jej 2× vytiskněte a pečlivě uschovejte (za vy-
stavení duplikátu bude účtováno 500 Kč).

Vaše dovolená a naši delegáti
O klidný průběh Vaší dovolené se postarají naši česky nebo slovensky hovořící delegáti, 
kteří jsou k dispozici ve všech cílových destinacích. Zabezpečují transfery z/na letiště, 

uvítací informační setkání, na němž Vám podají potřebné informace, a pomohou s vý-
běrem výletů nebo pronájmem auta. Delegáti Vám budou k dispozici v určité návštěvní 
hodiny ve Vašem ubytovacím zařízení nebo v kanceláři – tato setkání se konají jednou až 
třikrát za pobyt. Mimo návštěvní hodiny je budete moci kontaktovat telefonicky.

Fakultativní výlety k zakoupení v místě pobytu 
Výlety se objednávají v místě pobytu u delegáta a platí se v hotovosti v €. Program, popis 
a ceny výletů uvedené u jednotlivých destinací v tomto katalogu jsou orientační a mohou se 
během sezóny měnit. O přesném programu a cenách výletů Vás informuje delegát v místě 
pobytu. V ceně není zpravidla zahrnuta strava, nápoje a vstupy do památek. Nevyužitou 
stravu v hotelu z důvodu účasti na výletu nelze nahradit, hotely nemají povinnost připravo-
vat pro klienty balíčky. Výlety mohou být zrušeny z důvodů, jakými jsou například nepřízeň 
počasí, nedostatečný počet účastníků či vyšší moc.

Po návratu z dovolené
Vaším návratem z dovolené pro nás Vaše dovolená nekončí. Rádi uvítáme vyplnění 
dotazníku spokojenosti, který nám pomůže v přípravě další nabídky a zajištění služeb 
k Vaší plné spokojenosti. Dotazník Vám zašleme k vyplnění e-mailem 3 dny po návratu 
z dovolené. Předem Vám děkujeme za vyplnění.

Nezapomeňte se také zúčastnit naší fotosoutěže (informace na straně 7 tohoto 
katalogu či na www.brenna.cz/soutez-brenna).

Služby pro Vás

Spolupracujeme s renomovanými leteckými společnostmi, hlavními dopravci na našich charterových letech jsou letecké společnosti Travel Service, a.s. a SmartWings, a.s. 
Klientům se snažíme zajistit maximální pohodlí a pro pohodlný let jsme připravili následující služby za poplatek. Objednávku upřesněte do Smlouvy o zájezdu či zašlete požadavek 
na doplnění smlouvy nejpozději 6 pracovních dnů před odletem. Zakoupení služeb je možné jak jednosměrně, tak i na oba lety tam i zpět. Uvedené služby si mohou zakoupit všichni 
nebo jen jedna osoba na Smlouvě o zájezdu. Služby zakoupené předem v CK jsou nerefundovatelné, nepřenosné a platné pouze pro zakoupený let.

Strava a nápoje na palubě letu
V ceně zájezdu není zahrnuta strava a nápoje na palubě letadla do Vaší destinace. Za pří-
platek nabízíme možnost zakoupení stravy. Nápoje na palubě budou nabízeny palubním 
personálem za poplatek v Kč nebo €. Nabízíme zajištění těchto typů stravy na palubě, 
uvedená cena je vždy za 1 směr.
Studené jídlo 
•  salát, jídlo dle výběru: hovězí roštěná nebo kachní prsa nebo krůtí uzená prsa, nutno 

upřesnit u objednávky zájezdu, dezert, voda, káva nebo čaj. Cena: 350 Kč/osoba
Teplé jídlo 
•  předkrm, teplé jídlo dle výběru: vepřový steak nebo grilovaný mletý biftek nebo 

kuřecí steak, nutno upřesnit u objednávky zájezdu, dezert, voda, káva nebo čaj. 
Cena: 400 Kč/osoba

Dětské jídlo 
•  kuřecí řízek nebo hovězí burger nebo sýrová bageta, výběr nutno upřesnit u objed-

návky zájezdu, dětský nápoj, ovocné pyré, sýr, krekry, brumík. Cena: 250 Kč/osoba
Řízky
•  0,5 kg kuřecích řízků. Cena: 400 Kč/osoba
•  0,5 kg vepřových řízků. Cena: 500 Kč/osoba
•  1 kg kuřecích řízků. Cena: 700 Kč/osoba
•  1 kg vepřových řízků. Cena: 900 Kč/osoba
Kanapky
•  20 ks kanapek na platě. Cena: 400 Kč/osoba

Váhové limity zavazadel
Pro zájezdy organizované CK BRENNA platí váhový limit odbaveného zavazadla 23 kg/os.
Váhové limity zahrnuté v ceně zájezdu: 

Poplatky za nadváhu 
Nabízíme Vám možnost zakoupení si navýšení hmotnosti zavazadla, a to za zvýhodněnou 
cenu oproti zakoupení na letišti. Zakoupení navýšení hmotnosti či dalšího zavazadla je 
možné jak jednosměrně, tak obousměrně. Uvedená cena je vždy za 1 směr.

Navýšení hmotnosti zavazadla z 23 na 32 kg
•  780 Kč, bude-li zaplaceno v CK (nejpozději však 6 dnů před odletem)
Další odbavené zavazadlo do 23 kg 
•  780 Kč, bude-li zaplaceno v CK (nejpozději však 6 dnů před odletem)

Sportovní vybavení do 32 kg
(kolo, lyže, snowboard, potápěčská výzbroj, padák, golfový bag, surfovací prkno, kite-
board, rybářské pruty apod.)
•  1 500 Kč bude-li zaplaceno v CK (nejpozději však 6 dnů před odletem)

Travel plus comfort
Na všech charterových letech společnosti Travel Service z Brna, Ostravy a Prahy Vám 
nabízíme nadstandardní služby TRAVEL PLUS COMFORT, které zahrnují:
• salónek před odletem na letišti v Praze, Brně či Ostravě
• podhlavníky TPC, deka a polštář
• welcome drink, zvýšená péče posádky
• možnost překročení váhového limitu + 9 kg, tzn. 32 kg / osoba
• palubní menu (předkrm, teplé jídlo, dezert, kanapky, káva nebo čaj)
• výběr alkoholických a nealkoholických nápojů
Rezervace míst v letadle není zahrnuta v ceně TRAVEL PLUS COMFORT. V případě 
zájmu o konkrétní místa v letadle, je nutné uhradit poplatek, viz. nabídka rezervace 
míst v letadle.
Cena služby TRAVEL PLUS COMFORT: 3 590 Kč/osoba/oba směry

Rezervace míst v letadle
Místa v letadle zahrnutá v ceně zájezdu jsou v ekonomické třídě. Místa, která nemáte 
předplacena, jsou potvrzena na palubní vstupence a přidělena cestujícím u přepážky od-
bavení na letišti. Nabízíme Vám rezervaci míst na palubě dle Vaší volby. Schéma letadla 
Vám zašleme na vyžádání. Zakoupení míst v letadle je možné jak jednosměrně, tak i na 
oba lety tam i zpět.  

Nabízíme 2 typy rezervace míst
•  PREMIUM SEAT: první a exitové řady. Místa u nouzových východů (exitové řady) mo-

hou být obsazena pouze osobami fyzicky přiměřeně zdatnými (tyto sedačky nesmí 
být obsazovány dětmi do 12 let, osobami starými či fyzicky slabými, osobami těles-
ně či mentálně postiženými). V případě, že si zakoupíte tato místa a cestující nebu-
dou splňovat podmínky pro přepravu na místech u nouzových východů, mohou být 
personálem usazeni na jiná místa. V tomto případě nárok na reklamaci nevzniká. 
Cena rezervace místa v letadle: 600 Kč/osoba/1 směr

•  STANDARD SEAT: ostatní sedadla (mimo místa premium seat). Cena rezervace místa 
v letadle: 350 Kč/osoba/1 směr

Na některých letech např. lety Brno-Ostrava na letiště Kavala (Thassos) nelze z technických důvodů provádět závazné 
rezervace míst.

Děti do 2 let
Děti do 2 let (infanti) nemají nárok na místo v letadle a přepravu zavazadel. Bezplatně jsou 
přepravovány kočárky a dětské postýlky.

Upozornění
Výše uvedené informace jsou v souladu s přepravními podmínkami letecké společnosti 
Travel Service, a.s. a SmartWings, a.s. Kompletní přepravní podmínky naleznete 
na www.brenna.cz.

Informace k letecké dopravě

* sdružování hmotnosti zavazadel nově není povoleno! Ani v rámci společných cestujících/rodiny/rezervace. Slunečníky 
již nelze zdarma přepravit (pouze jako dokoupené zavazadlo), nelze je přepravit ani připevněné k zavazadlům.

** Navíc si cestující může vzít na palubu následující věci pro osobní použití: dámskou kabelku, kabát, šál nebo při-
krývku, deštník, vycházkovou hůl, malý fotoaparát, kameru nebo dalekohled, malý přenosný počítač, četbu na dobu 
letu, jídlo pro dítě na dobu letu, berle nebo podpěrné přístroje a zcela složitelný vozík pro invalidní osoby (který se 
z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla).

Max. počet Max. hmotnost Rozměr (d×š×v)

1 8 kg** 56 cm × 45 cm × 25 cm

Max. počet Max. hmotnost

1 23 kg*

Odbavené zavazadlo Příruční zavazadlo
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Chtěli bychom Vám velmi poděkovat za účast ve 
FOTOSOUTĚŽI 2018. Obdrželi jsme od Vás mnoho 
překrásných fotografií s tématem Doteky léta. 
Účast byla hojná a konkurence silná. Věřte, že výběr 
nejvydařenějších fotografií nebyl vůbec jednoduchý. 
Po dlouhých diskuzích s kolegy přinášíme výsledky.

Cestujete s námi letos na Vaši vysněnou dovolenou? Staňte se na okamžik umělci a vyhrajte tak 
poukaz na Váš příští zájezd. Téma fotosoutěže pro rok 2019 je Rituál na dovolené. Zašlete nám 
Vaše nejvydařenější fotografie na náš e-mail a staňte se tak výherci.  Autor nejzajímavějších foto-
grafií se může těšit na poukaz na zájezd v hodnotě 15 000 Kč dle vlastního výběru a mnoho dalších 
cen. Za zkoušku nic nedáte, co myslíte? Přejeme Vám hodně štěstí.

Pro Vašeho favorita můžete opět hlasovat na Facebooku CK BRENNA. Autor fotografie 
s největším počtem lajků ke dni 16. 10. 2019 obdrží 2. cenu.

Výsledky 
fotosoutěže 2018

Všem výhercům 
gratulujeme!

Fotosoutěž o zájezd 
pro rok 2019

Klienti, kteří zakoupí zájezd z katalogu LÉTO 2019, mají možnost zapojit se do fotosoutěže na téma „Rituál na dovolené“.  
Na jednu Smlouvu o zájezdu zasílejte maximálně 3 ks fotografií. Podmínkou pro zařazení do soutěže je doručení fotografií 
nejpozději do 16. 10. 2019, a to na e-mailovou adresu: fotosoutez@brenna.cz. Nezapomeňte uvést číslo Vaší smlouvy, jméno 
objednavatele zájezdu, destinaci a termín Vaší dovolené. Zasláním fotografií potvrzujete nejen Vaše autorství, ale i fakt, 
že jejich zveřejněním nebude neoprávněně zasaženo autorské právo třetí osoby. Zasláním fotografií vyjadřujete souhlas 
s jejich uveřejněním na webových stránkách, sociálních sítích, reklamních materiálech a v katalogu LÉTO 2020. Výherci budou 
kontaktováni e-mailem nebo telefonicky do 28. 10. 2019.
Více informací a pravidla soutěže naleznete na www.brenna.cz/soutez-brenna.

* z katalogu CK BRENNA LÉTO 2020

1. cena
Volba CK BRENNA

 Poukaz na zájezd v hodnotě 15 000 Kč  
pro 1 osobu dle vlastního výběru* 

2. cena
Volba fanoušků FB BRENNA

Poukaz na zájezd v hodnotě 10 000 Kč 
pro 1 osobu dle vlastního výběru* 

3. cena
Volba CK BRENNA

Poukaz na zájezd v hodnotě 5 000 Kč 
pro 1 osobu dle vlastního výběru*

4.–5. cena
Volba CK BRENNA

Poukaz na zájezd v hodnotě 2 000 Kč 
pro 1 osobu dle vlastního výběru* 

1. 
míst

o

1. 
míst

o

Vítězkou fotosoutěže 2018 se stala paní Michaela 
Vobořilová a obdrží 1. cenu – poukaz na zájezd pro 1 osobu 
v hodnotě 15 000 Kč dle vlastního výběru.

2. cenu volba fanoušků FB BRENNA získává paní Jana 
Kučerová a obdrží poukaz na zájezd v hodnotě 10 000 Kč dle 
vlastního výběru.

3. cenu získává pan Martin Vogl a obdrží poukaz na zájezd 
v hodnotě 5 000 Kč dle vlastního výběru.

RITUÁLNA DOVOLENÉ

téma pro rok 2019

4.–5. cenu získávají: pan Michal Hrubý a paní Denisa 
Sáblíková obdrží poukaz na zájezd v hodnotě 2 000 Kč dle 
vlastního výběru.

1. 
míst

o

2. 
míst

o

1. 
míst

o

3. 
míst

o
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Thassos je kouzelný ostrov s nádhernou přírodou a průzračným, čistým mořem. 
Jeden z mála řeckých ostrovů se zalesněným vnitrozemím, kde převládají boro-
vicové lesy. Díky množství lesů a vláhy je také nazýván „zeleným smaragdem 
v Egejském moři“. Pobřeží je členité, střídají se pláže s velkými kameny, oblázky 
a  jemným, bílým pískem. Každý z  návštěvníků si zvolí kout, který mu nejlépe 
vyhovuje, často skrytý zrakům okolí. Jeho 16 000 obyvatel žije na rozloze přibližně 
397 km2. Nejvyšším vrcholem ostrova je hora Ypsarion dosahující výšky 1 204 m. 
Po zhruba 100  km dlouhém obvodu ostrova vede hlavní komunikace, díky níž 
můžete snadno navštívit jak pláže s jemným pískem na jihu, tak i oblázkové pláže 
v oblasti Kiniry nebo nejznámější Zlatou pláž na východě ostrova. Úzké silničky 
vás provedou malebnými horskými vesničkami a  nádhernou krajinou, která si 
vás zcela jistě získá. Při výčtu krás tohoto ostrova nelze zapomenout na tradiční 
výtečnou řeckou kuchyni a med. Na Thassosu strávíte velmi klidnou a příjemnou 
dovolenou u  nádherného moře, ve stínu pinií a platanů, v  přátelské atmosféře 
s místními obyvateli. Tento ostrov doporučujeme všem, kteří chtějí zapomenout 
na všední starosti, uniknout z našeho uspěchaného světa a vychutnat kousek 
„ráje na zemi“.

Řecko
Thassos

Limenaria

Potos

Astris

Pefkari

Skala
Rachoni

Skala
Prinos

THASSOS
(Limenas)

Kinira

Skala Potamias

Makryammos

Chrissoupoli

Keramoti

Itinerář cesty na ostrov: Letecky Brno/Ostrava/Praha – Kavala (Chrissoupoli), 
10–15 minut cesta autobusem z  letiště do přístavu Keramoti, 40 minut 
plavba trajektem na ostrov Thassos do hlavního města Limenas, transfer do 
místa pobytu (15–90 minut).

POBYTOVÁ TAXA
Upozorňujeme, že je v Řecku od ledna 2018 zavedena místní pobytová taxa, 
která je placená klienty přímo v místě pobytu, a to na recepci hotelu či u majitele 
ubytování. 
Výše poplatku se liší pro jednotlivá ubytovací zařízení:
• 0,50 € za noc ve studiích či apartmánech všech kategorií
• 0,50 € za pokoj a noc pro 1-2 hvězdičkové hotely
• 1,50 € za pokoj a noc pro 3 hvězdičkové hotely
• 3,00 € za pokoj a noc pro 4 hvězdičkové hotely
• 4,00 € za pokoj a noc pro 5 hvězdičkové hotely
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MĚSTO THASSOS – LIMENAS
Hlavní město Limenas ležící v severní části ostrova je největším a nejrušnějším turistickým cen-
trem na ostrově. Místní promenáda je lemována spoustou typických řeckých taveren, restaurací, 
barů a obchůdků. Milovníci památek se mohou vypravit na prohlídku vykopávek – agory z 5. století 
př. n. l., navštívit místní archeologické muzeum či vyjít k antickému divadlu. Ze starého přístavu 
vyplouvají nejen rybáři, ale i lodní taxi na nádherné pláže Makryammos a Golden Beach. 

SKALA RACHONI
Původní rybářská vesnička vyrostla během posledních let v menší letovisko, které nabízí svým ná-
vštěvníkům kvalitní ubytování přímo na pláži. Naleznete zde klid, pohodu, čisté moře a především 
krásné písečné pláže. K příjemnému posezení Vás zve několik restaurací a rybích taveren. Skala 
Rachoni leží 15 km od hlavního města a 5 km od druhého největšího přístavu ostrova Skala Prinos.  

SKALA PRINOS
Skala Prinos leží na půvabném severozápadním pobřeží ostrova. Toto letovisko charakte rizují zlaté 
pláže s jemným pískem, zalesněné svahy hor a blankytně modré moře. Atraktivnost městečka do-
dává přístav s několika obchůdky a tavernami, ze kterého vyjíždějí pravidelně trajekty do krásného 
města Kavala. Vzdálenost do hlavního města Limenas je 18 km.

SKALA POTAMIAS – GOLDEN BEACH
Sympatické letovisko ležící ve východní části ostrova nedaleko od hlavního města (15 km) se pyšní 
nejdelší a nejkrásnější písečnou pláží ostrova zvanou Chrisi Ammoudia (Zlatá pláž). Pláž je velmi 
vhodná pro děti díky pozvolnému vstupu do moře. Najdete zde typické řecké taverny, obchůdky, 
bary a půjčovny aut a motorek. Na okraji zálivu pod borovicovou strání je malý přístav, ve kterém 
nacházejí útočiště rybářské lodě, ale také sportovní a rekreační plavidla.

ASTRIS
Vesnička schovaná mezi zelenými kopci nejjižnějšího cípu ostrova Thassos je od hlavního města 
Limenas vzdálená 50 km. Poklidné letovisko nabízí hlavně romantiku. Nedaleko Astrisu je přírodní 
zajímavost Giola – Diovo oko. Jedná se o přírodní jezírko ve skále, kam se při větším příboji přelévá 
mořská voda. Dva kilometry od letoviska Astris se nachází krásná písečná pláž Psili Ammos, která 
patří mezi nejoblíbenější na jihu ostrova.

POTOS
Půvabné letovisko najdete na samotném jihu ostrova. Tato původně rybářská vesnička se za po-
sledních pár let změnila v oblíbené turistické letovisko. Místní přímořská promenáda lemovaná 
tavernami a bary je jedna z nejhezčích na ostrově. Kromě mnoha obchodů s různým turistickým 
zbožím zde najdete také půjčovny aut a motocyklů. Pláže v Potosu jsou písečné s pozvolným vstu-
pem do moře, což ocení rodiny s dětmi.

LIMENARIA
Oblíbené letovisko ležící na jižním pobřeží ostrova Thassos se pyšní dlouhou oblázkovo-písečnou 
pláží lemovanou pěší promenádou, která je nejpůvabnější především v noci. Najdete zde přístav 
s písečným zálivem, dobré podmínky ke koupání, nákupům i nočnímu vyžití.

KINIRA
V oblasti Kinira jsou dvě zlatavé pláže s průzračným mořem. Pláže odděluje skalnatý výběžek, 
který vybíhá do modrozeleného moře a hostí na svém skalnatém povrchu několik domků. Kinira je 
naprosto ideální místo pro ty, kteří chtějí podnikat pěší výlety do přírody, na divoké pláže a přejí si 
svou dovolenou strávit v klidném prostředí.

PEFKARI
Tato romantická zátoka leží mezi letovisky Potos a Limenaria na jihozápadním pobřeží a přes 
den je oázou klidu. Oblázkovo-písečná pláž má pozvolný vstup do moře a všudypřítomné vzrostlé 
borovice poskytují přirozený stín. Zdejší půjčovna vodních sportů nabízí vodní lyžování, jízdu na 
loďkách, člunech, šlapadlech. Do letoviska Potos se dostanete procházkou během 10 minut, do 
Limenarie po promenádě za 30 minut chůze. Pefkari doporučujeme všem milovníkům krásného 
koupání a přírody.

Přehled letovisek

Výlety
OKRUH OSTROVEM
cena: cca 30 € 
Celodenní výlet klimatizovaným autobusem je nejideálnější 
způsob, jak poznat historii, pamětihodnosti, krásy a zajímavos-
ti ostrova Thassos. Během cesty navštívíte klášter Archangelos, 
poloostrov Aliki s ruinami antického obětního chrámu a dvou 
starokřesťanských bazilik, malebnou vesničku Panagia, kte-
rá se nachází na úpatí nejvyšší hory ostrova Ypsarion. Zde si 
prohlédnete místní kostel, výrobnu olivového oleje a ochutnáte 
thassoský med. Navštívíte také hlavní město ostrova Thassos – 
Limenas, a to jeho antickou část – starověký trh agora. Během 
cesty je volný čas na oběd.  

CELODENNÍ VÝLET LODÍ
cena: cca 30 € 
Z  výletní lodi uvidíte hlavní přírodní krásy ostrova. Obeplujete 
část ostrova s možností koupání v křišťálově čistém Egejském 
moři, na jedné zastávce budete moci také lovit ryby. Vyvrchole-
ním programu je oběd, který Vám připraví posádka lodi v době, 
kdy Vás převezou malým motorovým člunem na pláž, zde budete 
mít čas ke koupání a potápění. Oběd je podáván na palubě lodi 
a je zahrnut v ceně výletu.  

CELODENNÍ VÝLET JEEPY DO HOR
cena: cca 35 € 
Dobrodružný výlet za poznáním krás, které skrývají místní hory. 
Tento výlet Vám umožní poznat vnitrozemí ostrova a navštívit 
místa, která znají jen místní obyvatelé, uvidíte jezero, vodopády 
a nejvyšší horu Ypsarion (1 204 m). Hlavním cílem je horská ves-
nice Kastro, kde si prohlédnete starobylý 600 let starý dřevěný 
kostel a kostnici. Můžete poobědvat v místní taverně a obdivovat 
výhledy na moře i nejvyšší horu ostrova Ypsarion.

k zakoupení
v místě pobytu

Výletní loď

Limenaria
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Elegantní hotel je situován v krásné zahradě přímo u široké 
písečné pláže, cca 600 m od letoviska Potos. Do centra 
městečka lze dojít po silnici nebo také po pláži. Naleznete zde 
pobřežní promenádu a malé uličky plné obchodů, restaurací 
a barů.  

UBYTOVÁNÍ
•  zrekonstruované dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (mezonet se dvěma 

koupelnami nebo dva propojené dvoulůžkové pokoje 
s jednou koupelnou)

•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  SAT/TV, telefon, minibar
•  klimatizace, trezor, Wi-Fi
•  balkon

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
• vstupní hala s recepcí, místnost se SAT/TV
• Wi-Fi zdarma, internet za poplatek
•  restaurace
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma)
•  bar u bazénu, dětský koutek 
•  fitness, sauna, stolní tenis
•  za poplatek: masáže, jóga, vodní sporty na pláži

Poznámka: Dress code – do restaurace platí zákaz vstupu 
v plážovém oblečení. U večeře je vyžadováno společenské 
oblečení.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bohatého bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

Potos | Hotel

Atrium
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz
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Velmi pěkná jednopatrová vilka stojí v krásné subtropické 
zahradě. Hlavní předností tohoto domu je klidná poloha přímo 
na břehu moře u písečné pláže (místy s oblázky). Vzdálenost 
od centra městečka Potos je 500 m, zde naleznete pobřežní 
promenádu a malé uličky plné obchodů, restaurací a barů.  
V roce 2014 prošel dům částečnou rekonstrukcí. Vhodné pro 
rodiny s dětmi i pro páry.

UBYTOVÁNÍ
•  studia pro 2 osoby v patře
•  apartmány až pro 4 osoby v přízemí (2 místnosti,  

minimální obsazenost apartmánu 3 osoby)
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice,  

základní nádobí)
•  TV, klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•  balkon nebo terasa
•  slunečník na pláž

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  stinná zahrada se sprchou
•  lehátka a slunečníky v zahradě zdarma

STRAVOVÁNÍ 
Vlastní. Možnost dokoupení večeří v blízké taverně na pláži.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Potos | Apartmánový dům 

Lambiris
Pobyt pro 1. a 2. dítě 
DO 16 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Zrekonstruovaný rodinný hotel leží u pláže v malém ráji 
zvaném Pefkari, který se nachází mezi dvěma letovisky 
Limenaria (cca 3 km) a Potos (cca 1 km). Z hotelu je krásný 
výhled na zátoku Pefkari. Pláž byla oceněna modrou vlajkou 
za čistotu moře. Doporučujeme klientům, kteří očekávají od 
dovolené klid, krásnou přírodu a tradiční řeckou atmosféru.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  SAT/TV, lednice, Wi-Fi
•  klimatizace, trezor
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce
•  Wi-Fi  
•  restaurace s venkovním posezením
•  bar, snack bar
•  bazén, lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma  

(na pláži podmíněno konzumací ve snack baru)

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře formou menu 
(výběr ze 2 hlavních jídel, salát, dezert).

Příjemný dům se nachází na krásné pláži Pefkari, která 
leží v klidném prostředí lemovaná stromy. Na pláži mohou 
klienti využívat občerstvení formou plážového baru nebo 
vyzkoušet některý z mnoha nabízených vodních sportů. 
Centrum letoviska Potos je vzdáleno cca 10 minut chůze, 
letovisko Limenaria se nachází cca 3 km.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s výhledem na moře
•  dvoulůžková studia s výhledem na hory
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, mikrovlnná trouba,  

základní nádobí)
•  klimatizace, SAT/TV, trezor
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•   plážový bar s Wi-Fi zdarma
•   snack bar, dětské hřiště, lehátka a slunečníky na pláži zdarma

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. 
Snídaně – formou bufetu.
Večeře – servírované večeře formou menu (hlavní jídlo, salát, 
dezert) podávané v taverně na pláži.
Polopenze – snídaně a večeře dle výše uvedených informací.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 20 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Pefkari | Hotel

Aktiplus

Pefkari | Studia 

Albatross Pefkari

Pobyt pro dítě 
DO 4 LET ZDARMA

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Astris | Hotel 

Astris Sun

Velmi pěkný rodinný apartmánový dům se nachází v klidném 
prostředí letoviska Potos na jihu ostrova Thassos. Do centra 
letoviska a na promenádu je možné dojít pohodlnou chůzí za 
5 minut. Dům leží 100 m od písečné pláže, která je oddělena 
pouze místní komunikací.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  TV, Wi-Fi, klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  recepce 
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  trezor na recepci zdarma
•  snack bar, bazén (lehátka a slunečníky zdarma; na pláži 

za poplatek)
•  malý dětský koutek

STRAVOVÁNÍ 
Vlastní. 
Snídaně – rozšířené servírované kontinentální.
Polopenze – rozšířené servírované kontinentální snídaně 
a servírované večeře formou menu (hlavní jídlo, salát, dezert) 
podávané v taverně.

Menší rodinný hotel Astris Sun s příjemnou atmosférou 
obklopený olivovými háji a horami se nachází v klidnější oblasti 
letoviska Astris, 100 m od písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře, která je od hotelu oddělena místní komunikací. Jedna 
z nejkrásnějších pláží ostrova Psili Ammos je vzdálená cca 
10 minut chůze, město Potos s možností návštěvy taveren, 
restaurací a barů je vzdálené 7 km.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje Superior s možností přistýlky s výhledem 

na moře nebo do zahrady
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  klimatizace, lednice, SAT/TV
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah 
•  Wi-Fi v celém areálu zdarma
•  trezor (za poplatek cca 1 €/den)
•  restaurace, bar u bazénu
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  stolní tenis, basketbal, dětský koutek
•  za poplatek: tenis

STRAVOVÁNÍ 
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře – saláty a těstoviny 
formou bufetu; polévka, hlavní jídlo a dezert servírované.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná

Potos | Apartmánový dům

Marialena
při objednání do 31. 12. již od 

14 990 Kč
Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Pobyt pro 3. a 4. osobu 
ZDARMA

Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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V roce 2016 postavený luxusní apartmánový dům leží 
na vyvýšeném místě v klidné poloze 150 m od oblázkové 
pláže a 800 m od letoviska Limenaria. Vzdálenost k oblíbené 
zátoce Trypiti je 1,2 km, nejbližší supermarket je cca 400 m. 
Doporučujeme všem, kteří hledají kvalitní apartmánové 
ubytování v klidné lokalitě a v blízkosti přírody.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností až dvou přistýlek
•  apartmány až pro 5 osob (2 místnosti) umístěny  

ve sníženém přízemí
•  apartmány až pro 5 osob (2 místnosti) umístěny ve vyšším 

patře s výhledem na moře; za příplatek
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, toastovač, varná konvice, 

základní nádobí)
•  SAT/TV, klimatizace, trezor, Wi-Fi
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  Wi-Fi
•  zahrada s grilem, dětské hřiště
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky zdarma; na pláži 

za poplatek)

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 150 m 

TYP PLÁŽE oblázková

Limenaria | Apartmánový dům

De Sol Luxury Apartments
Pobyt pro 3 a 4. osobu 
ZDARMA

Elegantní rodinný hotel se nachází u pobřežní promenády 
letoviska Limenaria. Na pláž, která je vzdálena pouhých 30 m, 
je možné dojít boční uličkou. Do centra letoviska Limenaria 
a k malému přístavu, ve kterém kotví výletní a rybářské loďky, 
se dostanete příjemnou procházkou po pobřežní promenádě 
během 10 minut chůze. Okolní dlouhé pláže poskytují možnosti 
příjemných procházek podél moře. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s výhledem na moře 
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  TV, Wi-Fi
•  klimatizace (za poplatek cca 7 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  vstupní hala s recepcí, snack bar
•  Wi-Fi
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu i na pláži zdarma - podmíněno konzumací v snack baru)
•  venkovní kavárna, taverna

STRAVOVÁNÍ 
Polopenze – snídaně formou bufetu, servírované večeře formou 
menu (hlavní jídlo, salát, dezert). 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 30 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Limenaria | Aparthotel

Limenaria Beach

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Limenaria | Aparthotel 

Giannikis

Aparthotel Giannikis se nachází na klidném místě přímo 
u krásné písečné pláže místy s oblázky. Tato pláž nabízí 
i v hlavní letní sezóně klid a pěkné koupání. Majitel aparthotelu 
poskytuje svým hostům lehátka a slunečníky na pláži zdarma. 
Letovisko Limenaria je od aparthotelu vzdáleno 1,5 km a nabízí 
množství taveren, večerních procházek a nákupů. Na známou 
zátoku Trypiti je to 800 m, nejbližší supermarket je cca 1 km. 
Aparthotel doporučujeme všem, kteří chtějí strávit klidnou 
dovolenou v přátelské rodinné atmosféře. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  TV, Wi-Fi
•  klimatizace
•  balkon, většina studií s výhledem na moře

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  recepce, Wi-Fi
•  restaurace, plážový bar
•   bazén (lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma)
•  dětský koutek
•  plážový volejbal

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířené servírované kontinentální.  
Polopenze – rozšířené servírované kontinentální snídaně, 
večeře formou menu (hlavní jídlo, salát, dezert).

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

15



ŘECKO | THASSOS

VOLEJTE ZDARMA  800 111 162   |   www.brenna.cz

Moderní rodinný hotel s pečlivými službami majitele leží na 
kopci přímo nad oblázkovou pláží v klidné části letoviska 
Limenaria. Do centra, které je plné obchodů, taveren a barů 
se dostanete příjemnou procházkou po pláži během 15 minut. 
Nejbližší supermarket naleznete cca 50 m od hotelu. Hotel 
je vhodný především pro páry. Doporučujeme především 
klientům, kteří vyhledávají klidnější prostředí. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  telefon, Wi-Fi
•  SAT/TV, trezor
•  lednice
•   individuální klimatizace
•  balkon nebo terasa
• slunečník na pláž

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce s TV místností
•  Wi-Fi a internetový koutek zdarma
•  bar, restaurace s terasou 
•  bazén (lehátka a slunečníky zdarma; na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ 
Polopenze – kontinentální snídaně formou bufetu, 
servírované večeře formou menu (hlavní jídlo, salát pro 
2 osoby, dezert nebo ovoce).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m

TYP PLÁŽE oblázková

Limenaria | Hotel 

Antonios

Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 70 m

TYP PLÁŽE písečná

Skala Potamias – Golden Beach | Studia 

Ilion
Pobyt pro 3. a 4. osobu 
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Nový a příjemný dvoupatrový dům leží pouhých 70 m 
od nejkrásnější pláže ostrova se zlatavým pískem – Golden 
Beach (lehátka a slunečníky na pláži za poplatek). Dům 
nabízí jedinečný výhled na moře i na okolní pohoří. Nedaleko 
se nachází malý přístav, restaurace, taverny, bary a kavárny; 
k dispozici jsou i supermarkety a tradiční řecké obchůdky. 
Z letoviska Skala Potamias, které se rozprostírá na úpatí 
nejvyšší hory ostrova Ipsarion, je možné se dopravit autobusem 
do hlavního města Limenas (15 km). Tento dům doporučujeme 
všem milovníkům krásného koupání a těm, kteří vyhledávají 
rodinná studia s přátelskou atmosférou v příjemném prostředí 
nedaleko písečné pláže s pozvolným vstupem do moře.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností až 2 přistýlek (palanda)
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice, základní 

nádobí)
•  SAT/TV
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•  balkon nebo terasa
•  slunečník na pláž

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  recepce, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  sluneční terasa s lehátky

STRAVOVÁNÍ 
Vlastní. 
Snídaně – rozšířené servírované kontinentální.
Polopenze – rozšířené servírované kontinentální snídaně 
a večeře skládající se ze salátu pro 2 osoby, hlavního jídla 
(výběr z menu) a dezertu; večeře je podávána v taverně na pláži.

17
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Limenas – Makryammos | Hotel 

Makryammos Bungalows

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Rozlehlý areál bungalovů zasazený do vzrostlé zeleně 
a borovicového háje se rozkládá nad krásnou písečnou pláží 
s jemným bílým pískem a s pozvolným vstupem do moře. Hotel 
organizuje pro své hosty barbecue večeře a večery s živou 
hudbou. Do 2,5 km vzdáleného živého centra hlavního města 
Limenas se dostanete procházkou nebo taxíkem. Kouzelná 
příroda, klidná lokalita a služby hotelu nadchnou i náročné 
klienty. V roce 2017 prošly všechny typy pokojů rekonstrukcí.

UBYTOVÁNÍ
•  pokoje HILLSIDE: standardní dvoulůžkové pokoje s možností 

až dvou přistýlek (palanda) umístěny v bungalovech v horní 
části areálu až 400 m od moře, terasa s výhledem do zahrady.

•   pokoje SUPERIOR: dvoulůžkové pokoje s možností jedné 
přistýlky umístěny v bungalovech v areálu do 350 m nad pláží.

•   pokoje JUNIOR SUITE SUPERIOR: dvoulůžkové pokoje 
s možností až dvou přistýlek umístěny v bungalovech v areálu 
do 350 m nad pláží, terasa s částečným výhledem na moře.

•   pokoje FAMILY SUITE SUPERIOR: rodinné pokoje až pro 
4 osoby (2 místnosti) umístěny v bungalovech v areálu 
do 350 m nad pláží, terasa s výhledem na moře.

•   pokoje DELUXE: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky 
se nachází v areálu do 100 m od pláže v blízkosti bazénu, 
terasa s výhledem na moře. 

•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, Wi-Fi
•  trezor, lednice, klimatizace
•  terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
• recepce, Wi-Fi, TV místnost, minimarket
•  restaurace, taverna s terasou, bar, bar u bazénu, bar na pláži
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky zdarma; 

na pláži za poplatek, plážové osušky za poplatek)
•  dětské hřiště, miniklub, večerní programy
•  stolní tenis, basketbal, plážový volejbal
•  za poplatek: billiard, tenis

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. 

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Pečlivě vedený rodinný hotel se nachází v klidném, 
romantickém místě v bezprostřední blízkosti oblázkové pláže. 
Cca 150 m od hotelu najdete další menší neorganizovanou 
písečnou pláž s pozvolným vstupem do moře. Od jedné 
z nejkrásnějších pláží ostrova Paradise Beach je hotel vzdálen 
pouze 2,5 km a od pláže Golden Beach 8 km. Na obě pláže 
se pohodlně dostanete místní autobusovou dopravou.

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  lednice, telefon, TV, Wi-Fi
•    klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•  balkon nebo terasa
•  slunečník na pláž

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce, Wi-Fi
•  trezor na recepci za poplatek
•   restaurace s terasou 
•   bar s TV koutem
•   bazén (lehátka a slunečníky zdarma)
•    snack bar u bazénu
•   dětský koutek 
•  rozlehlá udržovaná zahrada s lehátky (možné vzít si na pláž)

STRAVOVÁNÍ 
Polopenze – rozšířené kontinentální snídaně formou bufetu, 
servírované večeře formou menu (hlavní jídlo, salát, dezert).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 30 m

TYP PLÁŽE oblázková

Kinira | Hotel 

Sylvia

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

19



ŘECKO | THASSOS

VOLEJTE ZDARMA  800 111 162   |   www.brenna.cz

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Skala Prinos | Hotel 

Aleaplus

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

ALL INCLUSIVE

Hotelový komplex dvoupatrových budov leží přímo u dlouhé 
písečné pláže s pozvolným vstupem do moře. Areál je vzdálen 
cca 2 km od letoviska Skala Prinos a 18 km od přístavu 
Limenas. Kvalitní hotelový komplex a služby pro náročnou 
klientelu zaručí Vaši spokojenost a maximální odpočinek. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek (typ Junior Suite) 

a typ Junior Suite s vlastním bazénem
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•   SAT/TV, telefon, klimatizace, trezor, lednice
•  Wi-Fi zdarma (35 hodin/pokoj/týden)
•  balkon nebo terasa
•  na vyžádání v CK: Luxury Suites až pro 5 osob 

(2 koupelny, obývací místnost + ložnice).

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, lobby bar, TV místnost
•  hlavní restaurace, plážová taverna, A´la carte restaurace, 

italská restaurace, bar na pláži a u bazénu
•  2 venkovní bazény, vířivka, dětský bazén (slunečníky a lehátka 

u bazénu i na pláži zdarma, plážové osušky na vratnou kauci)
•   vnitřní vyhřívaný bazén s oddělenou částí s vířivkou
•  fitness, stolní tenis, plážový volejbal a fotbal, minimarket
•  dětské hřiště, miniklub, animační programy
•  za poplatek: SPA centrum (sauna, masáže), kosmetický salon

Poznámka: Dress code – do restaurace platí zákaz vstupu 
v plážovém oblečení. U večeře je vyžadováno společenské oblečení.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, nabídka 
ze snack baru v průběhu dne, odpolední káva a čaj, zmrzlina 
pro děti. Neomezená konzumace nealkoholických a místních 
alkoholických nápojů (10:00–24:00).
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Moderní třípatrový hotel s rodinnou atmosférou se nachází 
ve výhodné poloze přímo u písečné pláže v malém klidném 
letovisku Skala Rachoni. Velmi dobré večerní vyžití naleznete 
v 15 km vzdáleném hlavním městě Limenas. Příjemnou 
procházkou podél pláže dojdete do 5 km vzdáleného přístavu 
Skala Prinos. Spojení s oběma místy zajišťují autobusové linky. 

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  telefon
•  SAT/TV
•   centrální klimatizace 
•  lednice
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi na recepci a u bazénu zdarma 
•  TV místnost
•   restaurace
•   denní bar u bazénu, večerní bar
•  sluneční terasa, bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka 

a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma)

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
Light all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
nabídka ze snack baru v průběhu dne, odpolední káva, čaj, 
zmrzlina. Konzumace nealkoholických a vybraných místních 
alkoholických nápojů v místech a časech určených hotelem  
(10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Skala Rachoni | Hotel 

Rachoni Bay

LIGHT
ALL INCLUSIVE

Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Ostrov Zakynthos leží pouhých 16 kilometrů od západního pobřeží Peloponésu. Nejjižnější 
z Jónských ostrovů nazývaný Zante a také Fior di Levante, což v překladu znamená „květ východu“ 
již od dávných dob okouzluje své návštěvníky neopakovatelnou krásou přírody. Ostrov Zakynthos 
je svou rozlohou 416 km2 a délkou pobřeží 123 km třetím největším ostrovem Jónského moře 
a  jedenáctým ostrovem v  Řecku vůbec; žije zde 38 500 stálých obyvatel. V  období Homéra 
a Trojské války byl ostrov součástí království panovníka Odyssea. Jméno mu dal princ Zakynthos, 
syn trójského krále Dardanose. Patronem ostrova je sv. Dionýsos.

Na severu, východě a jihu ostrova se nachází mnoho krásných pláží, které mají společné 
průzračné, azurové moře. Mezi nejkrásnější patří dvě pláže Alykes a Alykanas, které do sebe 
splývají, Banana Beach (rozlehlá pláž oblázkovopísečná pláž), Gerakas (jedna z nejkrásnějších 
písečných pláží na ostrově s  impozantními skalními útvary),  Kalamaki  a Laganas, které jsou 
proslavené jako líheň vzácné želvy Caretty Caretty, a které jsou součástí národního parku, Limni 
Keri (malá klidnější pláž), Tsilivi a Planos, které patří mezi rušnější pláže s možností sportovních 
aktivit. U jihovýchodního cípu ostrova je největší hloubka moře v celém Středomoří – tzv. 
Inousská propadlina, která je hluboká 4 500 m. Západní část ostrova je obklopena skalnatými 
horami spadajícími příkře do moře a nabízející úchvatné scenérie divokých skal a mořských 
jeskyní, z nichž nejslavnější je tzv. Modrá jeskyně u mysu Skinari, v níž je nádherně modrá voda. 
V této části ostrova se nachází i jedna z nejkrásnějších a nejznámějších pláží Řecka – Navagio 
s pašeráckým vrakem, která je dostupná pouze po moři.

Životní prostředí na Zakynthosu prospívá také vzácnému druhu želvy – Caretty Caretty, která je 
na seznamu ohrožených živočichů. V zátoce Kalamaki a Laganas kladou želvy do písku vajíčka, 
a proto je v rámci jejich záchrany na některé pláže zakázán vstup od západu do východu slunce. 
Jednoho z prapůvodních obyvatel země, který měří až jeden metr a váží 150 kg, můžete spatřit 
při potápění – takové setkání s  Carettou Vám přinese nezapomenutelný zážitek; stejně tak 
návštěva jedinečného ostrova, kterým Zakynthos bezpochyby je. 

Řecko
Zakynthos

KalamakiKalamaki

Tsilivi

Argassi

Vassilikos

Laganas

ZAKYNTHOS

Alykes

Alykanas

Porto Koukla

POBYTOVÁ TAXA
Upozorňujeme, že je v Řecku od ledna 2018 zavedena místní pobytová taxa, která je placená 
klienty přímo v místě pobytu, a to na recepci hotelu či u majitele ubytování. 
Výše poplatku se liší pro jednotlivá ubytovací zařízení:
• 0,50 € za noc ve studiích či apartmánech všech kategorií
• 0,50 € za pokoj a noc pro 1-2 hvězdičkové hotely
• 1,50 € za pokoj a noc pro 3 hvězdičkové hotely
• 3,00 € za pokoj a noc pro 4 hvězdičkové hotely
• 4,00 € za pokoj a noc pro 5 hvězdičkové hotely

Tsilivi - Kypseli
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ALYKANAS, ALYKES
Alykanas leží v bezprostřední blízkosti střediska Alykes. Letoviska jsou od sebe vzdálena 1 km, 
navazují na sebe plážemi a jsou tak propojena v jedno letovisko. Rozprostírají se na severovýchod-
ním pobřeží ostrova asi 15 km od hlavního města Zakynthos. Obě letoviska nesou své jméno podle 
solných dolů, které jsou k vidění za vesnicemi. Ačkoliv patří mezi méně rušná, najdete zde širokou 
nabídku veškerých služeb, které k turistice patří – řadu restaurací, taveren, obchodů, půjčoven 
aut a motocyklů. Letoviska Alykes a Alykanas jsou tradičními oblastmi s krásnou přírodou, kde 
naleznete písečné i oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře. Na pláži můžete využít na-
bídky vodních sportů. Ten, kdo rád podniká výlety za poznáním a přírodními krásami, ocení, že na 
sever od letovisek se nachází pláž Xigia s výskytem léčivých sirných pramenů a pláž Mikros Gialos. 

TSILIVI, TSILIVI – KYPSELI
Oblíbené a živé letovisko, vzdálené pouhých 5 km od hlavního města ostrova. Podél klikaté hlavní 
ulice najdete nespočet restaurací, barů a obchodů. Krásné písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře jsou vhodné i pro nejmenší. V blízkém okolí je mnoho menších zátok, hlavně v části mezi 
Tsilivi a Alykes. 4 km severně od centra Tsilivi se nachází malá osada Kypseli. Zde naleznete ni-
čím nerušený klid a krásné koupání v malých romantických zátokách. Kypseli je známé zejména 
díky nekonečným vinicím, alejím ovocných stromů i olivových hájů. Kypseli s krásným výhledem 
na přilehlý ostrov Kefalonie nabízí také možnosti šnorchlování, které je zde díky chráněnému po-
břeží velmi hezkým zážitkem.Naleznete zde jen několik taveren, obchůdků a restaurací, více vyžití 
najdete v centru letoviska Tsilivi.

ARGASSI
Typické ostrovní městečko, které si zachovává svůj šarm a příjemnou atmosféru, se nachází v nej-
hezčí části ostrova s nejbujnější vegetací. Jeho hlavní ulice je lemována množstvím obchůdků, 
taveren, barů a restaurací, které Vás určitě zlákají k příjemnému posezení. Pláže jsou písečné, 
většinou menší, úzké s možností zapůjčení slunečníků a lehátek. Výhodou Argassi je jeho blízkost 
k hlavnímu městu ostrova (cca 3 km), a také k nejkrásnějším plážím poloostrova Vassilikos. 

VASSILIKOS
O tomto letovisku s nedotčenou přírodou se říká, že je nejhezčí na ostrově. Půvabný Vassilikos se 
Vám jistě bude líbit, pokud hledáte klidnější dovolenou, krásné pláže a přírodu. Letovisko je ob-
klopené zelenými piniovými háji, borovicemi a olivovníky. Naleznete zde malé centrum s několika 
obchůdky a tavernami. V blízkosti jsou tři nejznámější pláže ostrova – Porto Zoro, Agios Nikola-
os a  Banana Beach. Na západním pobřeží poloostrova Vassilikos doporučujeme navštívit snad 
nejkrásnější písečnou pláž Středomoří Gerakas, která je obklopena skalisky. Spojení s hlavním 
městem a  letoviskem Argassi zajišťují místní autobusové linky.

KALAMAKI
Příjemné menší letovisko ležící necelých 5 km jižně od hlavního města. Jak v Kalamaki, tak 
ve  vedlejším letovisku Laganas, které je snadno dosažitelné příjemnou procházkou po pláži, 
najdete množství obchodů, taveren i večerní zábavy. Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
patří k nejkrásnějším na ostrově. Díky velmi teplému moři se v blízkosti Kalamaki vyskytují obří 
želvy Caretta-Caretta, které zde kladou svá vejce do písku. Pláž v Kalamaki se tedy na noc zavírá 
a z důvodu výskytu želv je v noci také zrušen letecký provoz na nedalekém letišti. 

LAGANAS
Laganas je největší a nejrušnější turistické letovisko ostrova. Jeho takřka desetikilometrová 
písečná pláž je nejdelší a nejvyhledávanější na ostrově. V městečku Laganas najdete nespočet 
taveren s tradiční řeckou kuchyní, restaurace, bary, kluby, diskotéky a obchůdky. Hlavní třída 
letoviska je velmi oblíbeným a populárním místem nočního života jak zahraničních turistů, tak 
i místních obyvatel. Do hlavního města ostrova se můžete dopravit pravidelnou autobusovou linkou.

PORTO KOUKLA
Malebné Porto Koukla je malé a klidné turistické středisko, které se nachází v bezprostřední 
blízkosti letoviska Laganas. Rekreační oáza Porto Koukla se pyšní ideálními podmínkami pro 
dovolenou a zároveň nízkou koncentrací turistů. Nabízí pohodu a nerušené opalování na klidných 
plážích i pěkné výlety po okolí s romantickou krajinou.

Přehled letovisek
Výlety
CELODENNÍ VÝLET AUTOBUSEM
cena: cca 29 € 
S delegátem CK BRENNA spatříte nejkrásnější zákoutí Zakynthu 
v horách i na pobřeží. Při tomto výletu se zastavíte ve vesnič-
ce Macherado, kde návštívíte kostel Agia Mavra. Tato vesnička 
je proslavená i keramickými dílnami. V  malé horské vesničce 
Exo Hora uvidíte nejstarší olivovník na ostrově. V  přístavu  
Porto Vromi můžete podniknout třicetiminutovou plavbu k jesky-
ním (cca 6 €). V Anafonitrii si prohlédnete klášter. Navštívíte také 
největší a nejstarší vinotéku na ostrově v Callinico, kde můžete 
ochutnat 12 různých druhů vína. Poslední zastávka na Vaší cestě 
bude kopec Bochali, odkud je nádherný výhled na hlavní město.

OKRUH LODÍ KOLEM OSTROVA
cena: cca 30 € 
Z přístavu Zakynthos plujete zhlédnout severovýchodní pobřeží 
ostrova – krásné pláže Tsilivi, Alykanas a Alykes, Modré jesky-
ně. V této oblasti se také nachází nejhlubší bod v Jónském moři 
u Skinari – cca 4 500 m. Pokračujete ke krásné pláži Navagio 
s  vrakem lodi, kde se zastavíte na koupání v nádherné modré 
vodě (pouze za příznivého počasí). Strávíte krásný den na lodi 
spojený s koupáním v křišťálově čistém Jónském moři. 

OSTROV KEFALONIE
cena: cca 57 € 
Celodenní výlet lodí a autobusem na vedlejší Jónský ostrov 
s  četnými přírodními krásami a historickými památkami. Na-
vštívíte stalagmitové a  stalaktitové jeskyně Drogarati, kte-
ré leží nedaleko města Sami. Vědci odhadují, že jeskyně jsou 
staré 1,5 mil. let, objeveny byly ovšem teprve před sto lety. 
Pokračujete k  podzemní jeskyni a jezeru Melissani. Jes-
kyni starou 20 tisíc let si lze prohlédnout z loďky. Poté se 
zastavíte na oběd v  městečku Agia Efímia, ze kterého je vi-
dět ostrov Ithaka. Voda je zde křišťálově čistá a  ideální ke 
koupání. Po  obědě pojedete k vyhlídce na nejkrásnější pláž  
 Řecka – Myrthos, která je právem nazývána „rájem na zemi“. 
Nakonec bude krátká zastávka v hlavním městě Argostoli. 

OLYMPIE
cena: cca 62 € 
Celodenní výlet lodí a autobusem do jedné z nejcennějších svě-
tových památek. Navštívíte místo konání starověkých olympij-
ských her, prohlédnete si muzeum a celý areál. Uvidíte např.: 
chrám boha Dia, kde byla nalezena obrovská zlatá socha (jeden 
ze sedmi divů světa), chrám bohyně Hery (zde byla nalezena 
socha Herma) a původní místo konání olympijských her a olym-
pijský stadion. V místním muzeu je možno zhlédnout mistrovská 
díla Olympie (např. sochu Herma, hlavu bohyně Hery a mnoho 
jiných památek). Po prohlídce budete mít možnost individuální 
návštěvy míst, která Vás nejvíce zajímají.

VODNÍ PARK – WATER VILLAGE
cena: cca 28 €
Celodenní výlet pro rodiny s dětmi i všechny milovníky vodních 
radovánek do aquaparku Water Village. Vodní park je vystavěn na 
ploše 30 000 m2 a nachází se nedaleko vesničky Sarakinado u 
hlavního města Zakynthos. Areál parku nabízí skluzavky, tobogá-
ny, 300 m dlouhou Lazy River (línou řeku), bazény se skluzavkami 
pro děti i velkou zahradu se slunečníky a lehátky. Nechybí snack 
bary, kde se můžete občerstvit během celého dne. Klientům, kteří 
nemají zájem o zajištění dopravy z/do hotelu zajistí náš delegát 
pouze vstupenky (cca 19 €/dosp. osoba, cca 9,5 €/dítě).

KERI KAIKI
cena: cca 25 €
V  průběhu tohoto výletu poznáte jihozápad ostrova Zakynthos 
a prožijete příjemný odpočinkový den s možností koupání a šnor-
chlování. Malou lodí vyplujete z přístavu Agios Sostis na jihu os-
trova. První zastávkou je koupání u útesů v oblasti Limni Kerio. 
Dále se můžete vykoupat u želvího ostrova Marathonisi nebo 
doplavat na pláž a relaxovat. Od června do srpna je velká šance 
spatřit chráněné mořské želvy Caretta-Caretta.

k zakoupení
v místě pobytu
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Velmi pěkný hotelový komplex po celkové rekonstrukci, 
vhodný především pro rodiny s dětmi, leží v klidném místě 
80 m od písečné pláže. Nedaleko hotelu se nachází několik 
obchodů, restaurací a barů. Centrum letoviska Tsilivi je 
vzdáleno 10 minut chůze od hotelu. Hotel pořádá pro své 
hosty večery s živou hudbou, řecké večery  
a barbecue večeře. 

V ceně zájezdu jsou zdarma 4 vstupy/osoba/pobyt na 7 nocí 
nebo 6 vstupů/osoba/pobyt na 10/11 nocí do aquaparku 
s tobogány a skluzavkami, který se nachází 200 m od hotelu.  
All inclusive služby nelze čerpat v areálu aquaparku,  
můžete je čerpat pouze v hotelu Admiral.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
• rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 místnosti) 
• sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
• lednice, klimatizace, SAT/TV, telefon
•  trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, TV místnost
•   Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•   restaurace, bar, bar u bazénu
•  2 venkovní bazény s oddělenou dětskou částí (lehátka 

a slunečníky zdarma; na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, dětský koutek, animační programy
•  za poplatek: internet, billiard, videohry

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Lehké občerstvení během dne – snack, zákusky, káva, 
čaj. Neomezená konzumace vybraných nealkoholických 
a místních alkoho lických nápojů v místech a časech určených 
hotelem(10:00–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 80 m

TYP PLÁŽE písečná

Tsilivi | Hotel 

Admiral

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Tento moderní hotelový komplex je postaven ve stejném stylu 
jako sousední hotel Admiral. Nachází se necelých 10 minut chůze 
od centra oblíbeného letoviska Tsilivi a 100 m od písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře. Aparthotel je ideální nejen pro 
rodiny s dětmi, ale i pro páry.

V ceně zájezdu jsou zdarma 3 vstupy/osoba/pobyt do aquaparku 
s tobogány a skluzavkami, který se nachází 250 m od hotelu.  
All inclusive služby nelze čerpat v areálu aquaparku, můžete je 
čerpat pouze v aparthotelu Planos.  

UBYTOVÁNÍ
•   apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  SAT/TV, klimatizace  
•  trezor (za poplatek cca 2,5 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  vstupní hala s recepcí, TV kout
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, snack bar
•  bazén s oddělenou dětskou částí (slunečníky a lehátka zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  šipky, stolní hry
•  za poplatek: internet, billiard, videohry

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, zmrzlina. 
Lehké občerstvení během dne – snack, pizza, hamburger, 
salát, zákusky, káva, čaj. Neomezená konzumace vybraných 
nealkoholických a místních alkoho lických nápojů v místech 
a časech určených hotelem (09:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná

Tsilivi | Aparthotel 

Planos

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 80 m 

TYP PLÁŽE písečná

Tsilivi | Studia

Athina Tsilivi

Hotelový komplex skládající se z hlavní a vedlejší budovy 
se nachází přímo u malé oblázkové pláže v letovisku 
Kypseli. Je terasovitě vsazený do klidného prostředí přímo 
nad mořem, leží ve vzdálenosti cca 12 km od města 
Zakynthos, 4 km od letoviska Tsilivi a 500 m od nákupních 
možností. Nabízí pohodovou atmosféru s možností koupání 
v křišťálově čistém moři (doporučujeme obuv do vody).

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  SAT/TV,  klimatizace, telefon, trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa
•  pokoje s přímým nebo bočním výhledem na moře 

za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi za poplatek, TV místnost
•  hlavní restaurace, snack bar
•   2 bazény, sluneční terasa (lehátka a slunečníky u bazénů  

a na terase zdarma, osušky za poplatek)
•  dětský bazén, dětské hřiště, obchod se suvenýry
•  za poplatek: Wellness centrum

STRAVOVÁNÍ 
All inclusive – snídaně a večeře formou bufetu, oběd 
formou jednoduššího bufetu, lehké občerstvení během dne, 
zmrzlina pro děti, rozlévané nealkoholické a vybrané místní 
alkoholické nápoje v místech a časech určených hotelem 
(10:00–23:00). 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE úzká oblázková

Tsilivi – Kypseli | Hotel 

Tsamis Zante Spa Resort

Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 6 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Půvabná jednopatrová vilka umístěná ve stínu olivového hájku 
leží v klidnějším prostředí na okraji letoviska Tsilivi, jehož živé 
centrum s obchůdky a tavernami je vzdáleno cca 600 m. Krásná 
písečná pláž s průzračným mořem leží pouhých 80 m od studií. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha)
•   kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  TV, klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•  balkon nebo terasa

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Večeře – formou menu (výběr z několika hlavních jídel) 
v taverně Premier vzdálené cca 800 m.
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ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Argassi | Hotel

Chryssi Akti

Menší rodinný hotel leží přímo u úzké písečné pláže a nabízí 
krásný výhled na okolní kopce s bohatou zelení. Je umístěn 
necelých 500 m od centra městečka Argassi s bohatým 
nočním životem a množstvím obchůdků, barů a taveren. 
Na výlet do 3 km vzdáleného hlavního města Zakynthos se 
dostanete pohodlně místní pravidelnou linkou.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové promo pokoje s možností přistýlky
•  dvoulůžkové pokoje s výhledem na moře
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  TV, lednice
•  klimatizace (za poplatek cca 7 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 20 €/týden)
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce, výtah
•  Wi-Fi na recepci zdarma
•  TV místnost, bar 
•  možnost využití bazénu u vedlejšího hotelu Paradise Beach 

(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma) 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířené kontinentální formou bufetu.
Polopenze – rozšířené kontinentální snídaně formou bufetu, 
večeře formou menu v taverně Granada (předkrm, hlavní jídlo, 
dezert).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE úzká písečná

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA
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Příjemný hotel, který je obklopen krásnou tropickou zahradou, 
palmami a olivovými háji, se nachází nad oblázkovo-písečnou 
pláží, na kterou je z mírného svahu přístup po schodech. 
Exteriér hotelu Vás zanese do karibské exotické oázy. Hotel 
je vhodný k odpočinku či relaxaci na krásné sluneční terase 
s bazénem a výhledem na moře. Malé turistické letovisko Agios 
Sostis je pouze několik minut chůze podél moře. Oblíbené a 
rušné středisko Laganas s mnoha obchody, restauracemi, bary 
a diskotékami je vzdáleno cca 4 km. 

UBYTOVÁNÍ
•  standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  Superior pokoje s možností přistýlky a výhledem na moře
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  SAT/TV, lednice, trezor, telefon
•  klimatizace ve standardních pokojích (za poplatek cca 7 €/den), 

klimatizace v Superior pokojích zdarma
•  balkon nebo terasa
•  standardní pokoje s výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor za poplatek, TV místnost
•  Wi-Fi v lobby zdarma, internetový koutek za poplatek
•  restaurace, taverna, bar u bazénu, plážový bar
•  bazén (slunečníky a lehátka u bazénu zdarma;  

na pláži za poplatek)
•  minimarket

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu.
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Porto Koukla | Hotel 

Gloria Maris

Velmi hezký dům skládající se ze tří budov leží přímo u úzké 
písečné pláže v letovisku Argassi. Výhodou je těsná blízkost 
centra letoviska, které nabízí nepřeberné množství večerní 
zábavy i možnosti nákupů. Dobře dostupné je i hlavní město 
Zakynthos (4 km). Doporučujeme klientům, kteří vyhledávají 
aktivní dovolenou.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 1 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•   recepce, lobby, bar, TV místnost
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  plážový bar, snack bar
•  stolní tenis, billiard
•  za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE úzká písečná

Argassi | Studia 

Castello
Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Stylově zařízený penzion se nachází v romantickém prostředí 
letoviska Vassilikos, pouze 100 m od krásné písečné 
pláže Plaka a 250 m od písečné pláže Agios Nikolaos se 
širokou nabídkou vodních sportů. V blízkosti najdete několik 
obchůdků, typic kých řeckých taveren a restaurací. Spojení 
s hlavním městem a rušnějším letoviskem Argassi zajišťují 
místní autobusové linky (zastávka nedaleko domu).

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky 
•   sociální zařízení (WC, sprcha)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice, toustovač)
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/den), SAT/TV
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY PENZIONU
•   trezor a Wi-Fi ve společných prostorách zdarma 
•  taverna Family (vlastní majitel studií)
•   bazén u vedlejšího hotelu Vassilikos Beach (koupání 

podmíněno konzumací v snack baru)
•  dětské hřiště u restaurace na pláži

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. 
Snídaně – formou bufetu podávány ve vedlejším hotelu 
Vassilikos Beach. 
Večeře – servírované večeře v taverně Family  
(salát, výběr ze 3 hlavních jídel, dezert nebo ovoce).
Polopenze – snídaně a večeře dle výše uvedených informací.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná

Vassilikos | Penzion 

Christina

Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Moderní a velmi příjemný hotel leží v krásné udržované zahradě 
cca 150 m od široké písečné pláže, která je známá výskytem 
chráněných želv Caretta-Caretta. Cetrum letoviska s obchůdky, 
tavernami a bary je vzdáleno cca 400 m od hotelu, rušné 
letovisko Laganas asi 3 km, hlavní město Zakynthos cca 6 km. 
Hotel doporučujeme nejen rodinám s dětmi, ale všem klientům, 
kteří jsou milovníky moře, klidu a krásného prostředí. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  SAT/TV, lednice, telefon, varná konvice
•  klimatizace
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce, TV místnost, trezor (za poplatek cca 35 €/10 dní)
•  internetový koutek a Wi-Fi ve společných prostorách 

za poplatek
•  restaurace, bar, snack bar u bazénu
•  2 bazény, vířivka, skluzavky, miniaquapark, dětský bazén 

(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  minimarket, tenis, stolní tenis, večerní programy
•  za poplatek: vodní sporty na pláži, masáže

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou bufetu, servírované večeře  
(výběr z menu). 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 150 m

TYP PLÁŽE písečná

Kalamaki | Hotel 

Marelenplus

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Oblíbený, moderní hotelový komplex leží v krásné udržované 
zahradě a nachází se 100 m od široké písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře, která je vyhlášena výskytem želv Caretta-Caretta. 
Letovisko Kalamaki je od hotelu vzdáleno cca 500 m, najdete zde 
bary, tradiční taverny i obchůdky. Velmi živé letovisko Laganas je 
ve vzdálenosti 4 km od Kalamaki, hlavní město Zakynthos pouhých 
5 km. Doporučujeme klientům, kteří vyhledávají kvalitní služby 
a krásnou pláž.

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje 
•   sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•   klimatizace, trezor, minibar, telefon, SAT/TV
•    balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
•   vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma 
• internetový koutek za poplatek
•   společenská místnost s TV a barem
•   restaurace, bar u bazénu
•    bazén s vířivkou (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•   dětský bazén, dětské hřiště
•   za poplatek: billiard, sauna, fitness, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké 
občerstvení v průběhu dne. Neomezená konzumace nealkoho lických 
a místních vybraných alkoholických nápojů v místech a časech 
určených hotelem (11:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná

Kalamaki | Hotel 

Golden Sun

ALL INCLUSIVE

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Příjemný rodinný hotel se nachází přímo u menší pláže 
v klidnější oblasti letoviska Alykes. Širokou, oblázkovo-
písečnou pláž najdete 50 m od hotelu (lehátka, slunečníky 
a vodní sporty na pláži za poplatek). Centrum letoviska Alykes 
se spoustou obchůdků, taveren a barů je vzdáleno cca 300 m. 
Doporučujeme všem věkovým kategoriím.  

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•   sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•   SAT/TV, lednice, telefon, varná konvice 
•   klimatizace (za poplatek cca 7 €/den) 
•   trezor (za poplatek cca 10 €/týden)
•   balkon nebo terasa 
 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, TV koutek
•   Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•    hlavní restaurace, bar, obchod se suvenýry
•   dětské hřiště

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – kontinentální snídaně formou bufetu, 
servírované večeře formou menu (výběr ze 3 jídel).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Alykes | Hotel 

Astoria

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Příjemný menší rodinný komplex apartmánů a studií, které jsou 
jednoduše a účelně vybaveny, se nachází v pěkné udržované 
zahradě v klidném prostředí letoviska Alykanas, pouhých 70 m 
od písečné pláže (lehátka a slunečníky za poplatek). 
Do centra letoviska Alykanas se spoustou obchůdků, taveren 
a barů dojdete pohodlnou procházkou během několika minut. 
Hlavní město Zakynthos (14 km) je dobře dostupné místní 
dopravou. Doporučujeme klientům, kteří vyhledávají klidnou 
dovolenou v krásném prostředí poblíž moře.  

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžková studia s možností přistýlky  

ve vyvýšeném přízemí
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti) v 1. patře
•   sociální zařízení (WC, sprcha)
•   kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•   klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•   trezor (za poplatek cca 15 €/týden)
•    balkon nebo terasa

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 70 m 

TYP PLÁŽE písečná

Alykanas | Apartmánový dům

Draganikos

Dům se skládá z několika budov a nachází se cca 200 m 
od centra letoviska Alykes a 400 m od písečné pláže.  
Nejbližší obchůdky, bary a restaurace jsou ve vzdálenosti 
150 m od domu. Hlavní město Zakynthos je vzdáleno 
14 km a je dostupné místní dopravou. Studia doporučujeme 
rodinám s dětmi a klientům, kteří vyhledávají krásné koupání.

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžková studia s možností přistýlky
•   sociální zařízení (WC, sprcha)
•   kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•   klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
• trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•   lobby, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma 
•   zahrada, sluneční terasa, koktejl bar
•   bazén, dětský bazén (koupání podmíněno konzumací  

v baru u bazénu, lehátka a slunečníky zdarma; na pláži  
za poplatek), dětské hřiště

•   za poplatek: vodní sporty na pláži 

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Snídaně – kontinentální servírované v baru u bazénu.
Večeře – formou menu (výběr z několika hlavních jídel) 
v taverně Piccadily vzdálené 1 200 m.
Polopenze – snídaně a večeře dle výše uvedených informací. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 400 m

TYP PLÁŽE písečná

Alykes | Studia 

Akis
Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Pobyt pro 3. a 4. osobu
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Dvoupatrový dům s rodinnou atmosférou se nachází 
v letovisku Alykes pouhých 80 m od písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře. V blízkosti aparthotelu je 
centrum letoviska s možností nákupů, večerního posezení 
v barech a tavernách. Nejbližší restaurace, která je 
vyhlášena svou výbornou kuchyní, se nachází přímo u domu. 
Doporučujeme klientům, kteří vyhledávají krásné pláže 
a možnosti večerních procházek.  

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžková studia s možností přistýlky
•   sociální zařízení (WC, sprcha)
•   kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•   klimatizace, trezor
•   balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•   Wi-Fi v lobby zdarma
•   restaurace
•   zahrada
•   za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – servírované kontinentální snídaně, večeře 
formou menu (výběr z několika hlavních jídel).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 80 m 

TYP PLÁŽE písečná

Alykes | Aparthotel

Piccadilyplus

Menší rodinný hotel postavený v tradičním řeckém stylu, se 
nachází v těsné blízkosti dlouhé písečné pláže s pozvolným 
vstupem do vody. Pláž je od hotelu oddělena klidnou pobřežní 
komunikací. Zahrada hotelu a terasa nabízí nádherný výhled 
na zátoku Alykanas a přilehlé ostrovy. Centrum letoviska je 
vzdáleno 5 minut chůze a naleznete zde bary, restaurace, 
taverny i supermarkety. Svou polohou je hotel vhodný 
k podnikání výletů: letovisko Alykes 1,5 km, město Zakynthos 
16 km, Laganas 22 km.

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•   TV, telefon, lednice, rychlovarná konvice
•   klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, trezor 
•   TV koutek
•   snack bar
•   bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži 

za poplatek)
•   za poplatek: Wi-Fi, internet, vodní sporty na pláži
 
STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Snídaně – rozšířené servírované kontinentální snídaně. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 10 m

TYP PLÁŽE písečná

Alykanas/Alykes | Hotel 

Valais

Pobyt pro dítě 
DO 7 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Laganas | Studia 

Stratos

Kvalitní hotel skládající se z hlavní budovy a několika dalších 
budov se nachází přímo na pláži a nabízí vysoký standard 
ubytování, služeb i bohatou škálu denních aktivit. Široká písečná 
pláž je známá výskytem chráněné želvy Caretta-Caretta. Centrum 
živého letoviska Laganas s možností večerní zábavy je vzdáleno 
500 m od hotelu, hlavní město Zakynthos 8 km. Hotel je vhodný 
pro náročnější klientelu všech věkových kategorií, především 
však pro rodiny s dětmi.
Hotel vybírá vratnou kauci cca 50 €, případně požaduje číslo 
kreditní nebo platební karty jako záruku pro případ škod na zařízení.

UBYTOVÁNÍ
• dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek (palanda)
• pokoje typu Superior s výhledem na moře pro 2 osoby
• pokoje typu Superior suite až pro 4 osoby (2 místnosti)
• sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
• klimatizace, SAT/TV, lednice 
• trezor (za poplatek cca 20 €/týden)
• balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
• vstupní hala s recepcí, TV místnost, Wi-Fi, internetový koutek
•  restaurace, A´la carte restaurace, bar, bar u bazénu
•  bazén, dětský bazén, dětské skluzavky (lehátka a slunečníky 

u bazénů zdarma; na pláži za poplatek) 
•  dětské hřiště, stolní tenis, plážový volejbal

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Občerstvení 
v průběhu dne, vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby v místech a časech určených hotelem (10:00–23:00).

Jednoduchá studia se nachází cca 140 m od užší písečné 
pláže s pozvolným vstupem do vody. Centrum letoviska se 
spoustou obchůdků, restaurací a barů je vzdálené cca 10 minut 
chůze. Nejbližší nákupní možnosti jsou vzdálené cca 30 m. 
Doporučujeme nenáročným klientům, kteří ocení blízkost centra 
s možností večerního vyžití.

UBYTOVÁNÍ
• dvoulůžková studia s možností přistýlky
• sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
• kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
• SAT/TV
• klimatizace (za poplatek cca 6 €/den) 
• trezor (za poplatek cca 2 €/den)
• balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
• vstupní hala s recepcí, Wi-Fi

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Snídaně – servírované kontinentální snídaně v taverně Tassos.
Večeře – formou menu (výběr z několika hlavních jídel) 
v taverně Tassos (6 minut chůze).
Polopenze – snídaně a večeře dle výše uvedených informací.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 140 m

TYP PLÁŽE písečná

Laganas | Hotel 

Best Western Galaxy

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA
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Hotel se nachází v jižní části ostrova v zátoce Laganas cca 
250 m od široké písečné pláže, která je 9 km dlouhá a je 
známá výskytem vzácné želvy Caretta-Caretta. Hotel obklopený 
udržovanou zahradou je postaven v tradičním jónském stylu 
a v jeho blízkosti se nachází několik obchodů i restaurací. Živé 
centrum letoviska přezdívaného „malé Las Vegas“ je vzdáleno 
800 m, hlavní město Zakynthos, které je dobře dostupné místní 
dopravou, 8 km. Hotel doporučujeme nejen rodinám s dětmi, 
ale i mladým lidem, kteří využijí možnost večerní zábavy 
v centru letoviska.

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•   sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•   SAT/TV, lednice
•   klimatizace
•   trezor (za poplatek cca 2 €/ den)
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí
•   Wi-Fi ve společných prostorách zdarma 
•   restaurace, snack bar, bar, zahrada
•   bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma;  

na pláži za poplatek) 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Lehká 
svačina v průběhu dne, vybrané alkoholické a nealkoholické 
nápoje místní výroby v místech a časech určených hotelem  
(10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 250 m

TYP PLÁŽE písečná

Laganas | Hotel 

Garden Palaceplus

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro 2. dítě 
DO 6 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Tento stylový hotel je umístěný v zahradě mezi živějším 
letoviskem Laganas a klidnějším Kalamaki. Skládá se z hlavní 
budovy a tří vedlejších dvoupatrových budov. Od centra letoviska 
Laganas s bohatým nočním životem je vzdálený jen pár minut 
chůze. Krásná slunečná pláž na východě letoviska Laganas 
známá výskytem želv Caretta-Caretta je vzdálená cca 450 m, 
přístup k ní je po cestě přes nedaleký soukromý les. Letovisko 
Kalamaki je vzdálené cca 1 km, město Zakynthos 7 km. Hotel 
doporučujeme všem, kteří hledají příjemnou dovolenou v klidném 
prostředí s přátelskou atmosférou.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•  SAT/TV, klimatizace, telefon, lednice
•  trezor (za poplatek cca 10 €/ týden)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, bar, bar u bazénu
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, stolní tenis

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu. 
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 450 m

TYP PLÁŽE písečná

Laganas | Hotel 

Ilaria

Pobyt pro dítě 
DO 7 LET ZDARMA

Hotel se nachází přímo u dlouhé písečné pláže letoviska 
Laganas; přístup na pláž je po několika schodech. Živé centrum 
s mnoha obchody, bary, restauracemi a možnostmi zábavy je 
dostupné ve vzdálenosti cca 800 m, možnost drobných nákupů je 
v blízkosti hotelu. Hlavní město Zakynthos (cca 7 km) je dostupné 
místními linkami. Hotel doporučujeme rodinám s dětmi. 

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•   SAT/TV, telefon, klimatizace (1. 7.–31. 8. zdarma, v ostatních 

termínech za poplatek)
•   lednice a trezor (za poplatek cca 3 €/ den)
•   balkon nebo terasa
•   pokoje s bočním výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, výtah, TV místnost
•   internetový koutek a Wi-Fi za poplatek
•   restaurace, bar, bar u bazénu, terasa, zahrada
•   bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma 

pro klienty čerpající all inclusive služby; na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ 
Snídaně – formou bufetu.
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
All inclusive – snídaně, lehké obědy a večeře formou bufetu. 
Lehké občerstvení v průběhu dne, odpolední káva, čaj a zákusek, 
zmrzlina pro děti. Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby v místech a časech určených hotelem (11:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Laganas | Hotel 

Astir Beach

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 7 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Agios Nikitas

Nidri

Preveza

LEFKAS

Perigiali

Řecko
Lefkada
Lefkada patří do souostroví Jónských ostrovů, její rozloha je 356 km², délka pláží 
117 km, na ostrově žije 25 000 obyvatel. Název ostrova je odvozen z řeckého slova 
Lefkos, které znamená „bílý“. Lefkada byla tedy pojmenovaná podle bílých skal, 
nacházejících se na jižním pobřeží. Ostrov leží ve  vzdálenosti 1 km od pevniny, 
od které ho dělí pouze úzký průplav, jehož severní špička je spojena s pevninou 
mostem. Neobyčejná krása a půvab panenské přírody Lefkady předurčily vývoj 
ostrova. Jeden z  nejbohatších mužů světa – řecký rejdař Aristoteles Onassis si 
zamiloval toto místo natolik, že si v roce 1962 v těsné blízkosti obce Nidri koupil 
ostrov Skorpios. Po celý zbytek svého života se snažil uchránit Lefkadu od růstu 
turistického ruchu a uchovat ji co nejdéle takovou jaká byla, když ji poprvé spatřil. 

Dnes patří celé západní pobřeží ostrova k státem chráněné oblasti se zvláštním re-
žimem veškerých aktivit a je považováno za jedno z nejkrásnějších v celém Středo-
moří. Dlouhé písečné pláže s nádhernou barvou moře se střídají s divokými skalními 
útvary a zálivy. Vápencové masy na pobřeží se svažují strmě dolů a znesnadňují tak 
přístup k přenádherným plážím, které jsou považovány za nejhezčí v Řecku. Pláž 
Porto Katsiki bývá řazena mezi desítku nejkrásnějších pláží světa, mezi další patří 
Pefkoulia, Kathisma, Egremni, Milos, Avali, Gialou, Kalamistsi nebo Agiofilli. 

Díky pomalejšímu rozvoji cestovního ruchu se můžete ve vnitrozemí setkat 
s  pravým řeckým venkovem. Stáda horských koz, venkovská políčka vinné révy, 
vesničky, v nichž jako by se zastavil čas. Ostrov proslul výborným červeným vínem 
či kvalitním medem. Dalšími místními produkty jsou olivy, fíky, citrusy nebo typický 
řecký ovčí sýr feta. Hezkými suvenýry mohou být také ručně tkané koberce, výšivky 
a kraj ky. Navštivte s námi ostrov jedinečných přírodních sce   nérií i nejkrásnějších 
pláží světa, místa, která si dosud zachovala pravou řeckou atmosféru a ro mantiku.

POBYTOVÁ TAXA
Upozorňujeme, že je v Řecku od ledna 2018 zavedena místní pobytová taxa, 
která je placená klienty přímo v místě pobytu, a to na recepci hotelu či u majitele 
ubytování. 
Výše poplatku se liší pro jednotlivá ubytovací zařízení:
• 0,50 € za noc ve studiích či apartmánech všech kategorií
• 0,50 € za pokoj a noc pro 1-2 hvězdičkové hotely
• 1,50 € za pokoj a noc pro 3 hvězdičkové hotely
• 3,00 € za pokoj a noc pro 4 hvězdičkové hotely
• 4,00 € za pokoj a noc pro 5 hvězdičkové hotely
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Výlety
AUTOBUSOVÝ OKRUH OSTROVEM
cena: cca 24 €
Výlet, při kterém se seznámíte s historií ostrova, jeho tradicemi i 
životem místních obyvatel. Navštívíte hlavní město Lefkas s be-
nátskou pevností se sedmi baštami Santa Maura, poté klášter 
Faneromeni, který je nejdůležitější religiózní památkou ostrova, 
která je jedním z pěti poutních míst v Řecku. Následuje osvěže-
ní, odpočinek a koupání. Dostanete se na západní pobřeží, kde 
se na pláži Pefkoulia můžete vykoupat v azurově modrém moři. 
Dále zastavíte v malebné vesničce na severozápadě ostrova 
Agios Nikitas. Můžete si zde vychutnat krátkou procházku po 
promenádě, která se zvolna svažuje k nádherné pláži nebo pose-
zení v místních kavárnách. Odpoledne se vydáte směrem na jih. 
První zastávkou je letovisko Vassiliki, které je vyhlášeným cen-
trem windsurfingu. Cestou po jižním pobřeží uvidíte nádherné 
scenérie. Závěrečná zastávka patří malebné rybářské vesničce 
Syvota, jejíž rybí taverny patří k vyhlášeným na ostrově.  

LODNÍ VÝLET – TŘI OSTROVY
cena: cca 33 €
Z přístavu v Nidri poplujete podél pobřeží Lefkady na ostrov 
Meganissi. Vaší první zastávkou budou velké krasové jeskyně 
Papanikolis nacházející se na jihozápadním pobřeží ostrova Me-
ganissi, který má pouze tři vesničky. Do jedné z nich – Sparto-
hori budou směřovat Vaše kroky. Jedno z nejkrásnějších míst 
na ostrově Vám poskytne neopakovatelný výhled do krajiny i na 
okolní ostrovy. Uličky vesnice jsou uzoučké a plné květin, najde-
te zde tradiční taverny, kavárny i obchůdky se suvenýry. Další 
zastávkou je zátoka s průzračnou vodou, kde na Vás čeká nejen 
grilované maso a víno (oběd v ceně výletu) a koupání, ale při 
troše štěstí i možnost shlédnout delfíny, kteří tuto oblast navště-
vují. Vaše cesta pokračuje plavbou kolem soukromého ostrova 
Skorpios s výkladem o životě Aristotela Onassise. Závěrem dne 
Vás čeká další plavba, a to kolem ostrova Madouri.  

ŘECKÝ VEČER NA OSTROVĚ MEGANISI
cena: cca 40 €
Nalodíte se v přístavu v Nidri a zakotvíte na jednom z ostrůvků 
patřících k Lefkadě – Meganissi. Čeká Vás zde krátká procházka 
do zapomenutých míst vesničky Spartohori, kde v rodinné ta-
verně Lakis strávíte příjemný večer. Při výborném řeckém jídle 
a víně (0,5 l na 2 osoby), se seznámíte s řeckými tanci zebetiko 
či rebetiko.  

VEČERNÍ MĚSTO LEFKAS
cena: cca 15 €
Během tohoto večerního výletu do hlavního města si projdete 
jeho malebné úzké uličky s typickými domy, rozmanité kostely s 
pozoruhodnými svatyněmi a freskami, uvidíte zajímavé budovy z 
16. a 17. století. Večer se můžete přidat k místním při jejich pro-
cházce podél přístavu a povečeřet v jedné z mnoha taveren při 
západu slunce. Samozřejmostí jsou nákupy suvenýrů v některém 
z místních obchůdků.

MOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
cena: cca 28 €
Dopřejte si ranní plavání v azurově modrém jónském moři na 
jedné z mnoha malých pláží ostrova MEGANISI – ASTERAS. 
Koupání z lodi a plavání mezi úžasnými skalními útvary. Během 
relaxu na palubě a sledování mořské hladiny s možností, že se 
každým okamžikem objeví hejno přátelských delfínů bude plav-
ba pokračovat na malý neosídlený ostrůvek FERMEKULA. Je vý-
jimečný tím, že se sem každoročně připlouvá množit vzácný druh 
tuleně středomořského. V jednom z několika fjordů zakotvíme 
a budete mít možnost plavat a užívat si úžasné přírodní scenérie, 
kterými tento ostrůvek oplývá. Po příjemném osvěžení v moř-
ských vlnách se vydáte zpět k ostrovu MEGANISI. Zakotvíme 
v malebném přístavu VATHI vyhlášeném svými vynikajícími rybí-
mi tavernami. Zde bude prostor k pozdějšímu obědu nebo k pro-
cházce spojené s možností nákupu suvenýrů v malých obchůd-
cích. Poslední zastávkou bude pláž Red Rocks – Červená skála. 
Zde se ještě před návratem do přístavu v Nidri můžete vykoupat.

k zakoupení
v místě pobytu

NIDRI
Nidri se nachází na východním pobřeží Lefkady, které je lemováno oblázkovými plážemi s  pa-
noramou blízkých ostrovů, z  nichž nejznámější je Skorpios, který patří k  majetku Onassisovy 
rodiny. Směrem do vnitrozemí se naskýtá působivý pohled na členité pohoří sahající do výšky 
1 100 m. Od hlavního města Lefkas je Nidri vzdáleno 17 km jižně, rozkládá se v malebné zátoce 
Vlicho. Dlouhá pláž je tvořena drobnými oblázky, mořské dno se zde svažuje pozvolna, pláž je tedy 
vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak pro šnorchlování či milovníky vodních sportů (jízda na člunu či 
vodních lyžích, banán, windsurfing, létání na padáku, jachting i potápění). Čtyři kilometry od Nidri 
se nacházejí vodopády s křišťálově čistou vodou a malým jezírkem, ve kterém se koupala i Jackie 
Onassisová-Kennedyová. K Nidri neodmyslitelně patří řecké taverny, bary či kavárny, které lákají 
k ochutnávání specialit pravé řecké kuchyně i nápojů. V noci Nidri začíná žít svým životem řec-
kého turistického střediska a láká návštěvníky do taveren a barů. Díky svému atraktivnímu okolí, 
pestré nabídce výletů, vodních sportů a společenské zábavě patří letovisko k nejvyhledávanějším 
pobytovým místům ostrova.
 

AGIOS NIKITAS
Oblíbené letovisko Agios Nikitas se nachází na severozápadě ostrova asi 13 km od hlavního města 
Lefkas, které je dobře dostupné pravidelnými autobusovými linkami. V původně rybářské vesnič-
ce, která se rozprostírá v mírném svahu a je obklopena olivovníky, najdete hlavní dlážděnou třídu 
s obchůdky, kavárnami a tavernami. Dominantou letoviska je především nádherná rozlehlá pláž 
s průzračně čistým mořem, která je pokryta jemným štěrkem. Tato pláž není organizovaná, není 
zde tedy možnost pronájmu lehátek a slunečníků. V okolí této malebné vesničky můžete najít další 
krásné pláže ostrova jako je Pefkoulia nebo Milos, jenž se nachází jen pár minut pěšky od letovis-
ka. Na tyto pláže je možné využít dopravu formou lodního taxi.

PERIGIALI
Na východním pobřeží ostrova Lefkada, zhruba 1 km před letoviskem Nidri, leží malé půvabné le-
tovisko Perigiali, nad kterým se rozprostírá zelené pohoří. Díky kopcovité krajině a krásné příro-
dě v okolí tak toto místo uspokojí milovníky procházek či horských túr. Z vyvýšených míst se Vám 
naskytne neopakovatelný výhled na protilehlé ostrůvky, které dávají tomuto místu zvláštní kouzlo. 
V samotném letovisku najdete obchůdky, restaurace či kavárny. Za většími nákupy či za zábavou se 
můžete autobusem dopravit do letoviska Nidri nebo do 16 km vzdáleného hlavního města Lefkas.

Přehled letovisek
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Rodinný aparthotel postavený v tradičním jónském stylu se 
nachází v klidné části menšího letoviska Agios Nikitas. Leží 
v mírném svahu a je obklopen zahradou. Centrum letoviska 
s možnostmi nákupů, posezení v tavernách a restauracích 
je dostupné pouhých 100 m od hotelu. K městské 
neorganizované pláži s průzračně čistou vodou se dostanete 
přes hlavní třídu letoviska, další krásné pláže ostrova, jako 
jsou Pefkoulia nebo Milos, se nacházejí jen pár minut pěšky.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro dítě do 15 let 

s lednicí
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky pro dítě do 15 let 

s kuchyňským koutem (lednice, vařič, základní nádobí)
•  sociální zařízení (WC, sprcha)
•  TV, klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor na recepci
•  snack bar
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  možnost využití bazénu ve vedlejším hotelu Odyssey 

(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma)

STRAVOVÁNÍ
Vlastní (studia).
Snídaně – kontinentální servírované.
Večeře – skládající se ze salátu pro 2 osoby, hlavního jídla 
(výběr ze 3 menu), dezertu, sklenky vína nebo nealko 
nápoje; večeře je podávána v blízké taverně.
Polopenze – snídaně a večeře dle výše uvedených 
informací.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 200 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Agios Nikitas | Aparthotel 

Kalypso

Pobyt pro dítě 
DO 15 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Příjemný hotel v rozkvetlé zahradě se nachází v mírném svahu 
na začátku hlavní třídy v tradiční řecké vesničce Agios Nikitas, 
která je plná oblíbených taveren a restaurací. Přes hlavní třídu 
se dostanete k městské neorganizované pláži s průzračně 
čistou vodou. Další krásné pláže ostrova jako jsou Pefkoulia 
nebo Milos se nacházejí jen pár minut pěšky; na pláž je možné 
využít také lodní taxi.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  dvoulůžkové pokoje po rekonstrukci směrem k moři 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, lednice, Wi-Fi
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor za poplatek
•   Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  venkovní restaurace se SAT/TV
•  bar u bazénu
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma), sluneční terasa

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – kontinentální snídaně formou bufetu.
Polopenze – kontinentální snídaně formou bufetu a večeře 
skládající se ze salátu pro 2 osoby, hlavního jídla (výběr ze 
3 menu) a dezertu. Večeře je podávána v blízké taverně.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 150 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Agios Nikitas | Hotel

Odyssey

Hotel s příjemnou rodinnou atmosférou leží v klidnější části 
letoviska Nidri přímo u oblázkovo-písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře. Hotel se skládá ze dvou budov a je obklopen 
krásnou zahradou, ze které je kouzelný výhled na okolní 
ostrůvky. Nejbližší obchody se nachází pouhých 80 m od hotelu, 
centrum letoviska Nidri s živou nákupní třídou a s možností 
noční zábavy je vzdáleno pět minut chůze. Hlavní město 
Lefkada cca 18 km od hotelu. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•  klimatizace, lednice, SAT/TV, telefon, Wi-Fi
•  trezor (za poplatek cca 1 €/den)
•  balkon nebo terasa s výhledem na letovisko, hory nebo 

s bočním výhledem na moře 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  vnitřní bar a restaurace
•  venkovní terasa, zahrada, taverna u pláže
•  za poplatek: lehátka, slunečníky a vodní sporty na pláži 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – kontinentální formou bufetu.
Polopenze – kontinentální snídaně formou bufetu, večeře 
skládající se ze salátu pro 2 osoby, hlavního jídla 
(výběr ze 3 menu) a dezertu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Nidri | Hotel 

Avra Beach

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Malý rodinný hotel se nachází přímo na oblázkovo-písečné 
pláži s pozvolným vstupem do moře (lehátka a slunečníky 
na pláži za poplatek). Hotelová terasa a pláž nabízí krásný 
výhled na ostrov Skorpios. Nedaleko hotelu (cca 200 m) 
jsou první obchody, restaurace a bary letoviska Nidri, 
v blízkosti je i autobusová zastávka. Hlavní město Lefkas 
je vzdáleno asi 17 km. Doporučujeme milovníkům koupání, 
menších rodinných penzionů a večerních procházek podél 
pobřeží nebo do centra letoviska. Hotel je vhodný pro 
nenáročné klienty, kteří ocení polohu přímo u pláže. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje 
•  sociální zařízení (WC, sprcha)
•  TV, lednice
•  klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce
•  trezor a Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, bar, zahradní terasa

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – servírované kontinentální.
Polopenze – servírované kontinentální snídaně, 
servírované večeře skládající se ze salátu, hlavního jídla, 
ovoce; večeře je podávána v taverně na pláži.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Nidri | Hotel 

Christiana

Moderní rodinná studia najdete v centru letoviska Nidri 100 m od 
krásné oblázkovo-písečné pláže s pozvolným vstupem do moře, 
kde je možnost pronajmout si slunečníky a lehátka za poplatek 
nebo využít nabídky vodních sportů. Studia jsou komfortně 
vybavena, k dispozici je snack bar a Wi-Fi připojení. V blízkosti se 
nachází mnoho taveren, restaurací, obchůdků a barů. V okolí studií 
můžete objevovat menší zátoky s kouzelnými scenériemi, projet se 
loďkou nebo se projít po pláži během západu slunce.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností až dvou přistýlek 
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 1,5 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  recepce,  snack bar,  Wi-Fi

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Snídaně – servírované kontinentální, podávané v snack baru.
Večeře – skládající se ze salátu pro 2 osoby, hlavního jídla 
(výběr ze 3 menu) a dezertu, podávané v hotelu Avra Beach.
Polopenze – snídaně a večeře dle výše uvedených informací.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Nidri | Studia 

Nidri Zone
Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Rodinný apartmánový dům s příjemnou atmosférou leží 
v klidnější části letoviska Nidri pouhých 50 m od oblázkovo-
písečné pláže s pozvolným vstupem do moře, odkud je krásný 
výhled na protější ostrůvky. Nejbližší obchody se nachází 
80 m od domu, centrum letoviska Nidri s živou nákupní 
třídou a s možností noční zábavy je vzdáleno 5 minut chůze. 
Doporučujeme všem věkovým kategoriím.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností až dvou přistýlek
•   sociální zařízení (WC, sprcha)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  TV, klimatizace, trezor 
•  balkon nebo terasa
•  na vyžádání v CK: apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti)

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•   recepce
•   snack bar
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Snídaně – servírované kontinentální.
Polopenze – servírované kontinentální snídaně a večeře 
skládající se ze salátu pro 2 osoby, hlavního jídla 
(výběr ze 3 menu) a dezertu; snídaně a večeře jsou podávány 
v hotelu Avra Beach.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Nidri | Apartmánový dům

Gardenia

Příjemný rodinný aparthotel se nachází v oblasti Perigiali přímo 
u menší oblázkovo-písečné pláže (lehátka a slunečníky na pláži 
za poplatek). Hotelová terasa nabízí krásný panoramatický výhled 
na ostrůvky Skorpios a Madouri. Přístup z terasy na pláž je po 
několika schodech, hotel nedoporučujeme klientům s omezenou 
pohyblivostí. Centrum letoviska Nidri se spoustou taveren, restaurací 
a obchůdků je vzdáleno přibližně 1 km, hlavní město Lefkas 15 km. 
Pokoje a studia prošly v roce 2016 rekonstrukcí. Tento aparthotel 
doporučujeme všem, kteří vyhledávají ubytování u menší klidné 
pláže mimo centrum letoviska.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky s kuchyňským koutem 

(lednice, vařič, základní nádobí, varná konvice), výhled na hory
•  dvoulůžkové pokoje s lednicí, výhled na moře 
•  sociální zařízení (WC, sprcha) 
•  klimatizace, TV
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  recepce, výtah, trezor na recepci (za poplatek cca 1,5 €/den)
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  zahradní terasa, restaurace, bar

STRAVOVÁNÍ
Vlastní (studio).
Snídaně – kontinentální servírované.
Polopenze – servírované kontinentální snídaně a večeře 
skládající se ze salátu pro 2 osoby, hlavního jídla (výběr 
ze 3 menu) a dezertu nebo ovoce.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Perigiali | Aparthotel 

Logan´s Beach

Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 8 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Řecko
Korfu
Nejsevernější ostrov Iónského souostroví Korfu (řecky Kerkyra) 
má plochu 592 km2, přes 100 000 stálých obyvatel a nejvyšší 
horou ostrova je Pantokrator (906 m n. m.). Hlavní město nese 
stejný název jako ostrov – Korfu (Kerkyra).

Ostrovu se nejčastěji přezdívá Smaragdový ostrov či perla 
Iónského moře nebo ostrov císařovny Sissi. Připomíná kvetoucí 
zahradu – je porostlý olivovníky, cypřiši, jalovci, borovicemi, pis-
táciovníky a oleandry. Skutečnou vzácností je na 50 druhů orchi-
deí. Severní část ostrova má hornatý charakter – zde se nachází 
nejvyšší pohoří Pantokrator, které je tvořeno vápenci a dolomity. 
Na ostrově najdete nádherné písečné pláže, ale i malé plážičky, 
které poskytují vyhledávaný klid a soukromí. Korfu vybízí k ná-
vštěvě mnoha zajímavých míst: klášter Vlacherna, letohrádek cí-
sařovny Sissi, pohoří Pantokrator, turistické místo Paleokastritsa 
s blízkými jeskyněmi u moře, letovisko Sidari s bizarními skalními 
útesy, vesničku Lakones s vyhlídkou Bella Vista. V hlavním městě 
Kerkyra se můžete projít po travnatém náměstí Esplanadu, odkud 
se přes most dostanete na krásnou benátskou pevnost.
 
V blízkosti Korfu je řada ostrovů: Paxos, Antipaxos, Lagudia, 
Lazareto, Vidos, Gravia, Pontikonissi – známý Myší ostrov. Podle 
řeckých mýtů bylo Korfu místem zastávky hrdiny Odyssea a 
Myší ostrov, který se nachází nedaleko, má být jeho zkamenělou 
lodí proměněnou rozhněvaným Poseidonem. Odysseus se přes 
všechny nástrahy vrátil domů v pořádku a překrásný ostrov mu 
stál za návštěvu. A stejně tak bude i Vám.

Agios Georgios

Kerkyra

Arillas
Agios Stefanos

Sidari

POBYTOVÁ TAXA
Upozorňujeme, že je v Řecku od ledna 2018 zavedena místní 
pobytová taxa, která je placená klienty přímo v  místě pobytu, 
a to na recepci hotelu či u majitele ubytování. 
Výše poplatku se liší pro jednotlivá ubytovací zařízení:
• 0,50 € za noc ve studiích či apartmánech všech kategorií
• 0,50 € za pokoj a noc pro 1-2 hvězdičkové hotely
• 1,50 € za pokoj a noc pro 3 hvězdičkové hotely
• 3,00 € za pokoj a noc pro 4 hvězdičkové hotely
• 4,00 € za pokoj a noc pro 5 hvězdičkové hotely
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AGIOS GEORGIOS
Agios Georgios leží na severozápadě ostrova v ústí širokého zeleného údolí, po jehož celé délce se táh-
ne překrásná písečná pláž, která byla za čistotu vody oceněna modrou vlajkou. Po stranách je údolí le-
mováno vysokými kopci zalesněnými starými olivovníky a cypřiši. Letovisko je velmi klidné a doposud 
není turisticky hojně navštěvované. Přesto zde naleznete taverny, restaurace, minimarkety, tradiční 
obchůdky. Noční ruch zde však příliš nehledejte; Agios Georgios doporučujeme všem těm, kteří hle-
dají klid a romantiku. Široká písečná pláž s pozvolným vstupem do vody je vhodná pro rodiny s dětmi, 
délka pláže však zajistí klid párům a dává možnost využití vodních sportů mladším generacím.

ARILLAS
Známé turistické letovisko Arillas leží na severozápadním pobřeží Korfu, z jedné strany je ohraničené 
poloostrovem Afionas a z druhé mysem Agio Stefano s kapličkou a majákem, který nabízí krásný vý-
hled na pláž Agia Pelagia. Letovisko je obklopeno zelení, olivovými háji, cypřiši a spoustou kvetoucích 
keřů. Kromě návštěvy klidných míst a krásných pláží ke koupání se můžete vydat na procházku po 
okolí do některé z vesniček, kde vás čeká původní řecká atmosféra, případně si můžete vyzkoušet 
některou z klasických řeckých taveren. Pláž je dlouhá, písčitá s pozvolným vstupem do moře, nabízí 
organizovaná místa s lehátky a slunečníky, ale i místa kde budete skoro sami. Čistota pláže a křišťálo-
vé moře byly oceněny modrou vlajkou, díky bohatému mořskému životu je také vyhledávaným místem 
k potápění. Oba konce pláže jsou neoficiálně nudistické. Letovisko je vhodné pro všechny klienty, 
najdete zde klid i rušná místa a noční život.

AGIOS STEFANOS
Poklidné letovisko se nachází na severozápadě ostrova Korfu a vyrostlo z původní rybářské vesnič-
ky. Pláž, která je největším lákadlem letoviska, patří k nejkrásnějším na Korfu. Je široká, jeden a 
půl kilometru dlouhá, a je pokryta jemným zlatavým pískem; vstup do moře je pozvolný. Pláž byla 
oceněna modrou vlajkou za čistotu moře a ani v hlavní sezoně nebývá přeplněná; na jednom z jejich 
konců se nachází i nudistická pláž. Letovisko samotné nenabízí příliš rušný večerní život; je ideální 
především pro rodiny s dětmi a páry, které upřednostňují klidnou atmosféru přímořského letoviska. 
Samozřejmostí je několik marketů s potravinami, klasické obchůdky se suvenýry, taverny a restaura-
ce. Nedaleko Agios Stefanos se nachází Sidari se známým Kaňonem lásky, směrem na jih leží Agios 
Georgios s nádhernou pláží, a také Paleokastritsa se starobylým hradem. Zážitkem je i průjezd horami 
k hlavnímu městu Kerkyra.

SIDARI
Původně rybářská vesnička ležící na severovýchodě ostrova se změnila ve velmi oblíbené letovisko, 
vzdálené 40 km severně od města Korfu (Kerkyra), blízko středisek Roda a Acharavi. Je obklopeno 
zelenými kopci se zvláštními pískovcovými útvary nazývanými pro svůj tvar Kanálem lásky (Canal 
d’Amour). Pláže jsou zde dlouhé s jemným pískem a pozvolným vstupem do vody, hlavní pláž bývá 
v sezóně dosti zaplněná, větší klid poskytnou dvě vedlejší pláže.  Dnešní Sidari je živé místo s bo-
hatým nočním životem, možností nákupů, množstvím barů, restaurací a taveren. Do hlavního města 
Kerkyra nebo do Kassiopi jezdí několikrát denně pravidelná autobusová doprava. Z  letoviska také 
vyplouvají lodě na okolní ostrovy Paxos a Erikoussa. Dalším možným cílem výletu je nedaleký mys 
Drastis, západním směrem, jehož pískovcové pobřeží nabízí krásný výhled a koupání.

Přehled letovisek Výlety
KLASICKÝ OKRUH OSTROVEM KORFU
cena: cca 33 €
Celodenní výlet s průvodcem. Návštěva zámečku Achillion 
(v  ceně není zahrnuto vstupné), který si nechala postavit ra-
kouská císařovna Alžběta - Sissi. Po prohlídce přejedeme na 
historický poloostrov Kanoni, kde se původně nacházelo sta-
rověké město Kerkyra. Po cestě navštívíme likérku Kum-Quat. 
V Paleokastritse si prohlédneme mužský ortodoxní klášter ze 
13. století, je také možné využít polední přestávku na koupání v 
moři nebo projížďku loďkou do jeskyň, případně na oběd. V od-
poledních hodinách vyjedeme na vyhlídkové místo zvané Bella 
Vista a zastavíme u vesničky Makrades na nákup přírodních 
výrobků – olivového oleje, domácího vína, mýdla z  olivového 
oleje, místního koření, krémů apod. Z Makrades návrat zpět 
do letoviska. 

ZÁPAD SLUNCE NA MOŘI
cena: cca 20 €
Krátký lodní výlet motorovým člunem okolo Porto Timoni za 
skálu Gravia, kde budete pozorovat západ slunce do moře. 

AQUALAND
cena: cca 34 €
Celodenní výlet do Aqualandu, který je jedním z nejmodernějších 
a největších vodních parků v Evropě s mnoha atrakcemi – obří 
skluzavky a tobogány, líná řeka, jacuzzi, bazény, dětské koutky, 
bazén s umělými vlnami. Po zážitcích ze skluzavek se můžete 
občerstvit v barech, stáncích s občerstvením, cukrárně či re-
stauraci. Samozřejmostí je bezplatná možnost využití lehátek, 
slunečníků, šaten a sprch. Za malý poplatek je možné pronajmutí 
bezpečnostních skříněk. 

LODNÍ VÝLET DO PARGY A NA OSTROV 
PAXOS
cena: cca 34 €
Celodenní výlet. Plavba výletní lodí podél jižního pobřeží ostro-
va Korfu na ostrov Paxos, kde je možnost prohlídky městečka 
Gaios nebo občerstvení v některé z místních taveren. V poled-
ních hodinách přeplujete do malebného městečka Parga, leží-
cího na pobřeží pevninského Řecka. V Parze je čas na prohlídku 
města, návštěvu zříceniny středověkého hradu, koupání, nákup 
suvenýrů atd. V odpoledních hodinách návrat lodí na Korfu.  

LODNÍ VÝLET NA PAXOS A ANTIPAXOS, 
JESKYNĚ
cena: cca 34 €
Celodenní výlet. Plavba výletní lodí podél jižního pobřeží ostro-
va Korfu na západní pobřeží ostrova Paxos, kde jsou k vidění 
impozantní skály a jeskyně. Doplujete až k ostrůvku Antipaxos, 
který je mnohdy srovnáván s Karibikem. Zde je možnost koupá-
ní v průzračném azurovém moři. Potom proplujete úžinou mezi 
Paxosem a ostrůvky Panagia a sv. Nikolaj do přístavu Gaios, kde 
budete mít dostatek času na prohlídku městečka a občerstvení 
v některé z místních taveren.

ALBÁNIE, BUTRINT A MODRÉ OKO
cena: cca 50 € + 10 € přístavní poplatek 
Plavba rychlou lodí do albánského přístavu Saranda. Prohlídka 
archeologického místa Butrint s řadou památek z antického 
Řecka a Říma. Prohlédnete si divadlo, gymnázium, lázně a pro-
cházkou vyjdete na vrcholek kopce s benátskou pevností, odkud 
se otevírá krásný výhled do okolí. Vrátíte se na oběd do města 
Saranda. Po obědě odpočinkový výlet autobusem do vnitroze-
mí Albánie k pramenům řeky Bystrice do malebné oblasti zvané 
„Modré oko“. 
Upozornění: Albánie umožňuje občanům České republiky vstup 
a pobyt i s platným občanským průkazem. Přesto doporučujeme 
cestovat přes vnější hranici Schengenu s cestovním pasem.

k zakoupení
v místě pobytu
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Oblíbený rodinný hotel ležící 30 m od krásné písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře (pláž je oddělena málo 
frekventovanou pobřežní komunikací). V blízkém centru 
letoviska Agios Georgios najdete restaurace, několik barů, 
obchůdky a také bowling. V letovisku je k dispozici i půjčovna 
kol, aut a motorek. Hotel doporučujeme klientům, kteří hledají 
klid a krásné koupání. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon
•  klimatizace, lednice
•  balkon nebo terasa (většina pokojů s částečným výhledem 

na moře)

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor
•  TV místnost, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma 
•  restaurace, bar
•  bazén, dětský bazén, terasa (lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma; na pláži za poplatek)
•  za poplatek: vodní sporty, šlapadla, motorový člun

STRAVOVÁNÍ 
Polopenze – kontinentální snídaně formou bufetu, servírované 
večeře formou menu o 4 chodech.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 30 m 

TYP PLÁŽE písečná

Agios Georgios | Hotel

Athena

Rodinný hotel skládající se ze tří budov leží v klidném 
místě v blízkosti písečné pláže táhnoucí se podél celého 
letoviska. Hotel je od pláže oddělen málo frekventovanou 
pobřežní cestou. Nejbližší obchod je vzdálený 50 m. Hotel 
doporučujeme všem, kteří vyhledávají poklidné prostředí, 
přátelskou atmosféru a průzračné moře. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek (palanda)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, klimatizace, lednice
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor 
•  TV koutek, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, bar, bar u bazénu
•  bazén, dětský bazén (slunečníky a lehátka u bazénu 

zdarma; na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ 
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Lehké občerstvení v průběhu dne, pizza, sendviče, 
zmrzlina. Vybrané místní alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10:00−21:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 30 m

TYP PLÁŽE písečná

Agios Georgios | Hotel 

Alkyon

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Apartmány obklopené zahradou jsou situované v mírném 
svahu letoviska Agios Georgios, 150 m od jedné 
z nejkrásnějších pláží ostrova s pozvolným vstupem do moře, 
která je každoročně oceňována modrou vlajkou. Centrum 
letoviska s množstvím obchůdků, restaurací a taveren je 
vzdálené cca 200 m.  V blízkém hotelu Belle Helene možnost 
dokoupení polopenze nebo využití bazénu (podmínkou je 
konzumace v baru u bazénu). Doporučujeme nenáročným 
klientům, kteří si přejí strávit dovolenou na klidném 
a příjemném místě.

UBYTOVÁNÍ
•  prostorné apartmány s možností až tří přistýlek (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana) 
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  klimatizace (na vyžádání v CK, za poplatek cca 5 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  Wi-Fi
•  za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. Možnost dokoupení polopenze formou bufetu 
v hotelu Belle Helene.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 150 m 

TYP PLÁŽE písečná

Agios Georgios | Apartmánový dům

Leonidas

Hlavní předností tohoto velmi oblíbeného menšího hotelu 
je jeho jedinečná poloha přímo u písečné pláže oceňované 
modrou vlajkou za čistotu. V okolí hotelu najdete také plážový 
volejbal, půjčovnu kol, aut a motorek. Využít můžete rovněž 
bowlingové centrum a na pláži pak půjčovnu šlapadel a loděk. 
Vzhledem k bezprostřední blízkosti pláže a výborným službám 
je hotel vhodný pro všechny věkové kategorie i náročnější klienty. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•  lednice, SAT/TV, telefon
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma  
•  společenská místnost s TV, internetový koutek za poplatek
•  restaurace, bar u bazénu
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  sluneční terasa

STRAVOVÁNÍ 
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 30 m

TYP PLÁŽE písečná

Agios Georgios | Hotel 

Belle Helene

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Pobyt pro dítě 
DO 6 LET ZDARMA
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Příjemný hotel se nachází v menším letovisku Arillas 
a od písečné pláže je vzdálený pouhých 150 m. Hotelový 
bazén je obklopen krásnou udržovanou zahradou, kde jsou 
zdarma k dispozici lehátka se slunečníky. Do centra letoviska 
s bary, restauracemi, supermarkety a obchody se dostanete 
asi po 250 metrech. Doporučujeme všem, kteří chtějí strávit 
příjemnou a klidnou dovolenou.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•  SAT/TV, lednice, telefon
•  klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce, trezor za poplatek
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  TV místnost, restaurace, bar u bazénu
•  bazén, dětský bazén, terasa (lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma; na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ 
Snídaně – rozšířené kontinentální, formou bufetu. 
Polopenze – rozšířené kontinentální snídaně formou bufetu 
a servírované večeře formou menu v blízké taverně na pláži.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 150 m 

TYP PLÁŽE písečná

Arillas | Hotel

Bardisplus

Studia se nachází v pěkné udržované zahradě v klidné oblasti 
Arillas. Překrásná písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
je vzdálená 50 m a pro svou čistotu a křišťálově průzračné 
moře bývá oceňována modrou vlajkou. V těsné blízkosti studií 
najdete restauraci, kavárnu, obchod s potravinami a suvenýry. 
Do centra letoviska s tradičními řeckými tavernami a bary se 
dostanete zhruba po 100 metrech. Veřejný bazén se nachází 
asi 250 m od studií. Na pláži můžete využít pestrou nabídku 
vodních sportů a pokud chcete podnikat výlety po ostrově, 
je letovisko Arillas skvělým výchozím bodem. Doporučujeme 
všem, kteří chtějí svou dovolenou strávit v klidném prostředí, 
v blízkosti nákupních možností a zábavy.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  klimatizace
• Wi-Fi
•  balkon nebo terasa

STRAVOVÁNÍ 
Vlastní. Možnost dokoupení polopenze v hotelu Akti Arillas, 
snídaně formou bufetu, večeře servírované.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m

TYP PLÁŽE písečná

Arillas | Studia 

Kapitan

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Rodinný hotel umístěný přímo u široké písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře se nachází v klidné části 
letoviska Agios Stefanos. Pláž patří mezi ty nejkrásnější 
na ostrově a bývá oceňována modrou vlajkou za čistotu moře. 
V blízkosti hotelu (cca 150 m) se nachází kavárny, taverny, 
restaurace, ale také obchůdky s potravinami a suvenýry. 
Hotel doporučujeme rodinám s dětmi a všem, kteří hledají 
odpočinek, klid a krásné koupání.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek (palanda), 

část pokojů je ve sníženém přízemí v úrovni zahrady
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, lednice
•  klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•  trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, bar, bar u bazénu
•  bazén s oddělenou dětskou částí (slunečníky a lehátka 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ 
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

Agios Stefanos | Hotel

Athina San Stefanos

Apartmánový dům skládající se ze tří budov umístěných 
v zahradě v klidnější části letoviska, pouze 100 m od 
písečné pláže v oblíbeném letovisku Sidari. Nedaleko se 
nachází proslulý Canal d’Amour („zátoka lásky“). Centrum 
s množstvím obchůdků, restaurací, barů a taveren je 
vzdálené cca 250 m. Doporučujeme všem věkovým 
kategoriím, především milovníkům koupání a večerní 
zábavy, ale i těm, kteří chtějí podnikat výlety do okolí. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice,  

základní nádobí)
•  TV, klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  recepce
•  společenská místnost
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži 

za poplatek)
•  houpačky pro děti

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná

Sidari | Studia 

Gela

Pobyt pro dítě 
DO 9 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Řecko
Kos
Ostrov Kos ležící v jihovýchodní části Egejského moře v těsné blízkosti Malé Asie 
mezi ostrovy Kalymnos a Nissyros je po Rhodu a Karpathu třetím největším ost-
rovem souostroví Dodekanes (rozloha 295 km2). Je znám především jako rodiště 
Hippokrata – otce moderní medicíny. 

Ostrov Vás okouzlí krásnou hornatou krajinou v centrální části ostrova s jakoby 
časem nedotknutými a zapomenutými vesničkami Zia, Pyli a  Asfendiou, ale 
také krásnými písečnými či oblázkovými plážemi Tigaki, Mastichari, Paradise 
Beach a Kefalos. Relaxovat můžete v termálních pramenech Thermae, které se 
nachází asi 10 km za hlavním městem u vesnice Agios Fokas. Velké množství 
pamětihodností a zajímavých staveb najdete ve městě Kos, které je proslulé pev-
ností Johanitů vypí nající se nad přístavem, malebným starým městem, antickým 
divadlem a známým Hippokratovým platanem. 

Díky rovinatému terénu u pobřeží je nejčastějším a nejoblíbenějším dopravním 
prostředkem kolo, na kterém můžete podnikat výlety za poznáním tohoto krás-
ného ostrova.

Během Vašeho pobytu můžete navštívit několik okolních ostrovů – Kalymnos, 
Nissyros, Pserimos, Leros nebo Patmos.

POBYTOVÁ TAXA
Upozorňujeme, že je v Řecku od ledna 2018 zavedena místní pobytová taxa, 
je placená klienty přímo v místě pobytu, a to na recepci hotelu či u  majitele 
ubytování. 
Výše poplatku se liší pro jednotlivá ubytovací zařízení:
• 0,50 € za noc ve studiích či apartmánech všech kategorií
• 0,50 € za pokoj a noc pro 1-2 hvězdičkové hotely
• 1,50 € za pokoj a noc pro 3 hvězdičkové hotely
• 3,00 € za pokoj a noc pro 4 hvězdičkové hotely
• 4,00 € za pokoj a noc pro 5 hvězdičkové hotely
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MĚSTO KOS
Hlavní město Kos nesoucí stejný název jako ostrov samotný je jedním z nejkrásnějších měst celého 
Řecka. Městu dominuje mohutná pevnost rytířů svatého Jana, která chrání dodnes využívaný 
hlavní přístav ostrova. Kos, jehož kořeny sahají až do antiky, je pokladnicí antických vykopávek, 
které prostupují celým středem města. K  významným zajímavostem patří i slavný Hippokratův 
strom a nedaleký areál antické lékařské školy Asklépion. Centrum města ožívá i večer, kdy máte 
možnost navštívit jak spoustu obchůdků, tak bary, taverny, diskotéky a noční kluby. Městské pláže 
se táhnou od středu města k  jeho severnímu okraji, jsou oblázkovo-písečné a disponují plným 
sortimentem plážových služeb.

LAMBI
Severozápadní předměstí hlavního města nabízí nejen klidné prostředí u pěkné oblázkovo-písečné 
pláže, ale i spoustu obchodů, restaurací a nočních barů. Výhodou letoviska Lambi je rychlá a snad-
ná dostupnost večerní zábavy a historického jádra hlavního města. Do centra Kosu můžete jet na 
pronajatém kole či využít autobus. Dovolená v Lambi je ideální pro všechny, kteří dávají přednost 
ubytování v klidné lokalitě a chtějí mít na dosah kulturu, památky a bohatý noční život.

MASTICHARI
Mastichari je půvabnou rybářskou přístavní vesničkou, která leží 30 km od hlavního města Kos. 
Je zde klid, krásné přírodní písečné pláže a v okolí několik typických řeckých vesniček. Poloha 
vesnice je ideální k podnikání výletů na nejkrásnější místa Kosu a na blízké ostrovy. Z místního 
přístavu je dobré lodní spojení na ostrovy Kalymnos a Pserimos. Přístav je stranou letoviska a nijak 
neruší klid Vaší dovolené.

KEFALOS
Vyhledávané letovisko ležící na jihovýchodním pobřeží ostrova nabízí turistům vše potřebné k pro-
žití pohodové dovolené u klidné oblázkovo-písečné pláže s nabídkou vodních sportů. V kouzelné 
staré vesnici naleznete tradiční řecké taverny s místními specialitami, obchody, bary a diskotéky. 
Podél vesnice se otevírá široký oblouk zálivu. Na moři se tyčí malebný ostrůvek Kastri s bazilikou 
sv. Stefana, která dokresluje kouzelnou scenérii letoviska Kefalos. Za návště vu stojí antické vyko-
pávky, které se nacházejí na pobřeží nedaleko pláže Kefalos.

MARMARI
Letovisko vzdálené 16 km od města Kos je vyhlášené díky dlouhým bílým písečným plážím s po-
zvolně se svažujícím vstupem do moře. Jsou zde ideální podmínky pro vodní sporty (windsurfing, 
plachtění). Na hlavní třídě vedoucí k moři najdete množství restaurací, obchodů, půjčoven aut, 
motocyklů i kol. Nedaleko od letoviska je k dispozici aquapark Lido.

Přehled letovisek Výlety
AUTOBUSOVÝ OKRUH OSTROVEM
cena: cca 48 € + vstupy cca 4 €
Celodenní výlet autobusem, během kterého budete mít možnost 
navštívit hlavní město Kos, kde Vás průvodce provede po pa-
mátkách centra města. Poté Vás autobus doveze do starověkého 
Asklepia (vstup cca 4 €). Jedná se o nejdůležitější a nejkrásněj-
ší archeologické naleziště na ostrově. Navštívíte také horskou 
vesničku Zia, která Vás uchvátí nádhernými výhledy na okolní 
ostrůvky, a budete zde moci nakoupit v místních stáncích lokální 
produkty. V obci Zia je čas na oběd v jedné z mnoha tradičních 
taveren (není zahrnut v ceně). V závěru výletu následuje zastávka 
v letovisku Kefalos, odkud můžete obdivovat malebný ostrůvek 
Kastri s bazilikou sv. Stefana.
 

EGEJSKÁ PLAVBA – TŘI OSTROVY
cena: cca 45 €
V průběhu celodenního výletu na tradiční dřevěné lodi zvané Kai-
ki poplujete na ostrov Kalymnos, známý lovem mořských hub. 
Po prohlídce přístavu a návštěvě dílny na zpracování mořských 
hub budete pokračovat k  opuštěnému ostrůvku Plati, u  které-
ho si můžete zaskákat z paluby lodě a šnorchlovat. Dále budete 
pokračovat na ostrov Pserimos s krásnou písečnou pláží a prů-
zračnou vodou. Na  lodi je k dispozici bar s nápoji za poplatek.  
Cena výletu zahrnuje oběd na lodi.

OSTROV NISSYROS
cena: cca 40 € + vstupy cca 3 € 
Návštěva ostrova s  jednou z posledních činných sopek v Řec-
ku. Po hodinové plavbě lodí z  přístavu v Kardameně doplujete 
do Mandraki, hlavního města ostrova Nissyros. Autobusy Vás vy-
vezou přímo k vulkánu „spící sopky“, jejímž kráterem se budete 
moci projít. Poté Vás průvodce provede přístavním městečkem 
s tradiční řeckou architekturou a navštívíte řecký klášter Panny 
Marie. Výlet je zakončen obědem v tradiční taverně (není zahrnut 
v ceně).
  

TURECKO – BODRUM
cena: cca 40 € + cca 5 € přístavní taxa  
Výlet do  maloasijského města Bodrum -  původně antický Ha-
likarnassos, spojuje poznání s  příjemnými nákupy na  orientál-
ním bazaru. Po hodině plavby se ocitnete v přístavním městě, 
kde můžete navštívit středověký hrad Johanitů (vstup cca 8 €), 
antický amfiteátr či  jeden ze sed  mi divů starověkého světa 
– Mauzoleum v Halikarnassu (vstup cca 4 €). Nezapomenutelná 
je  také návštěva místních tržnic či  ochutnání turecké kuchyně 
v některé z místních restaurací. Pro chvíli relaxace můžete zvolit 
tradiční turecké lázně. V případě, že budete chtít využít tento vý-
let, je nutné s sebou mít cestovní pas platný minimálně 6 měsíců.
 

ŘECKÝ VEČER
cena: cca 45 €
Řecký večer se koná v horské vesničce Zia, která je proslavená 
prodejem tradičních ostrovních produktů. V místní taverně bu-
dete moci po nádherném západu slunce ochutnat tradiční řecké 
spe ciality a domácí víno. Během večeře Vám místní tanečníci 
a hudebníci předvedou lidové kroje a tance z celého Řecka. Pře-
jeme Vám příjemnou zábavu.

k zakoupení
v místě pobytu
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Zrekonstruovaný hotel s příjemnou rodinnou atmosférou je 
situován přímo na oblázkovo-písečné pláži Agios Stefanos 
s pozvolným vstupem do moře v turistické části letoviska 
Kefalos. Centrum letoviska s obchůdky, bary a tavernami je 
vzdálené cca 300 m. Sportovní klub na pláži nabízí široký 
výběr vodních sportů. Hotel doporučujeme všem, kteří mají rádi 
tradiční řecká letoviska a krásné koupání.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s bočním výhledem na moře
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice
•  klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi ve společných prostorách
•  TV koutek
•  trezor (za poplatek cca 15 €/týden)
•  restaurace, lobby bar, snack bar u bazénu
•  bazén, dětský bazén, sluneční terasa (lehátka a slunečníky 

u bazénu; na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště
•  za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu. 
Polopenze – snídaně formou bufetu, servírované večeře (výběr 
z menu), při větším počtu hostů v hotelu večeře formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kefalos | Hotel

Kordistos

Jednoduchá studia s menší zahradou leží téměř 
u oblázkovo-písečné pláže, oddělené od domu pouze místní 
komunikací (lehátka a slunečníky na pláži za poplatek). 
Nejbližší restaurace a supermarket jsou k dispozici 50 m 
od studií, procházkou můžete dojít do centra letoviska 
s množstvím obchůdků, restaurací a barů, které je vzdálené 
700 m. Ubytování doporučujeme nenáročným klientům 
všech věkových kategorií.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  telefon, klimatizace
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  vstupní hala s recepcí 
•  Wi-Fi

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 10 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kefalos | Studia 

Prikas

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Oblíbený hotel s příjemnou rodinnou atmosférou je situován 
v klidné turistické části cca 10 minut chůze od centra letoviska 
Kefalos. Výhodou tohoto hotelu je bezprostřední vzdálenost od 
písečné pláže s pozvolným vstupem do moře a panoramatický 
výhled na přilehlý ostrůvek Kastri. Sportovní klub na pláži nabízí 
široký výběr vodních sportů za poplatek. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s bočním výhledem 

na moře 
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén) 
•  lednice
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 3 €/den) 
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí 
•  TV koutek
•  bar, snack bar u bazénu, venkovní restaurace s vnitřní částí
•  zahrada, bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  stolní tenis, malá posilovna
•  dětská postýlka (za poplatek cca 5 €/den)

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – servírované kontinentální.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kefalos | Hotel

Ionikos

Oblíbená rodinná studia, která nabízí kouzelný výhled na 
Kefalos i přilehlý ostrůvek Kastri s bazilikou sv. Stefana, leží 
na kopci na okraji letoviska. Na 350 m vzdálenou, krásnou 
pláž se dostanete podél málo frekventované komunikace. 
Centrum letoviska se nachází 10 minut pěší chůze od studií. 
Sportovní klub na pláži nabízí široký výběr vodních sportů.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky s bočním výhledem 

na moře
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi
•  trezor (za poplatek cca 10 €/týden)
•  snack bar se SAT/TV
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Snídaně – servírované anglické snídaně.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 350 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kefalos | Studia 

Archodia

Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA

Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Luxusní hotelový komplex skládající se z hlavní budovy 
a bungalovů je situovaný uprostřed krásné zahrady přímo 
u dlouhé písečné pláže s pozvolným, místy kamenitým vstupem 
do moře. Centrum městečka Mastichari s tavernami a obchůdky 
je vzdálené 1,5 km, městečko Antimachia 6 km, hlavní město 
Kos 22 km (spojení s ním zajišťuje několikrát týdně hotelový 
autobus za poplatek). Hosté mohou také využít zdarma dopravu 
autobusem do vodního parku Lido (objednává se na recepci). 
Hotel doporučujeme klientům všech věkových kategorií.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice, trezor, klimatizace
•  balkon nebo terasa
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s přímým výhledem 

na moře za příplatek
•  na vyžádání v CK: dvoulůžkové pokoje typu Superior 

s možností přistýlky

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor 
•  internetový koutek za poplatek a Wi-Fi v lobby zdarma
•  lobby bar, restaurace, bar na pláži, bar u bazénu
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, stolní tenis, plážový volejbal, tenis, basketbal, 

fitness, minigolf, animační programy
•  za poplatek: dětská postýlka na vyžádání v CK, hotelový 

autobus, masáže

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Lehké 
občerstvení během dne - snack, sendvič, pizza, zmrzlina, 
odpolední káva, čaj a zákusky. Vybrané nealkoholické a místní 
alkoholické nápoje v místech a časech určených hotelem 
(10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

Mastichari | Hotel

Eurovillage Achilleas

Pobyt pro dítě 
DO 5 LET ZDARMA

ALL INCLUSIVE

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

54



ŘECKO | KOS

VOLEJTE ZDARMA  800 111 162   |   www.brenna.cz

Lambi | Hotel

Apollon

Hotelový komplex skládající se ze čtyřpatrové hlavní budovy 
a několika dalších budov včetně bungalovů je situován 
v nádherné subtropické zahradě přímo na pláži ve vzdálenosti 
2 km od hlavního města Kos. Do centra města se dostanete 
příjemnou procházkou, na kole nebo pravidelným autobusovým 
spojením (zastávka autobusu naproti hotelu). V blízkém okolí 
najdete restaurace, taverny a obchody.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice, trezor, klimatizace
•  balkon nebo terasa
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s výhledem na moře 

za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, taverna, kavárna, bar u bazénu, bar na pláži
•  2 bazény, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma; na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, plážový volejbal, minimarket
•  za poplatek: tenis, stolní tenis, billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, teplé 
a studené snacky, odpolední káva, čaj, nealkoholické a vybrané 
alkoholické nápoje místní výroby v místech a časech určených 
hotelem (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Lambi | Hotel 

Atlantis

Pobyt pro dítě 
DO 5 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 6 LET ZDARMA

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Oblíbený komplex postavený ve stylu minojského paláce Knossos 
se skládá z hlavní budovy a dvoupatrových vilek. Hotel se nachází 
na klidném místě v tropické zahradě s exotickým jezírkem. 
Oblázkovo-písečná pláž s barovým servisem (za poplatek) je 
vzdálena cca 250 m od hotelu a je oddělena místní komunikací. 
V blízkosti komplexu naleznete množství obchodů, restaurací 
a kaváren. Do cca 1,5 km vzdáleného historického města Kos 
se dostanete příjemnou procházkou. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
• klimatizace, SAT/TV, telefon, lednice
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor (za poplatek cca 3 €/ den)
•  společenská místnost se SAT/TV, Wi-Fi v lobby zdarma
•  restaurace, bar u bazénu
•  bazén, dětský bazén (slunečníky a lehátka u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  dětský koutek, dětské hřiště, animační programy, vířivka
•  za poplatek: tenis, billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pizza, 
sendviče a croissanty v průběhu dne, zmrzlina, odpolední káva, 
čaj a zákusky. Neomezené množství nealkoholických a vybraných 
místních alkoholických nápojů v časech a místech určených 
hotelem (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 250 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Lambi | Hotel

Costa Angela

Kefalos | Studia 

Irene

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Příjemná studia pro nenáročnou klientelu, která upřednostňuje 
tradiční atmosféru Řecka, jsou umístěna v zálivu Kefalos 
30 m od oblázkovo-písečné pláže. Výhled z domu je na 
dominantu zálivu – ostrůvek s kapličkou - Agios Stefanos, 
přezdívaný Kastri. Centrum letoviska Kefalos, kde naleznete 
taverny a obchůdky leží asi 1,5 km od studií, autobusová 
zastávka je asi 200 m od domu. Lehátka a slunečníky jsou 
na pláži za poplatek. V blízkosti naleznete i školu a půjčovnu 
windsurfingu.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, konvice, základní nádobí)
•  klimatizace
•  telefon
•  balkon nebo terasa

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 30 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Menší rodinný hotel se nachází v letovisku Lambi cca 80 m 
od oblázkovo-písečné pláže, která nabízí příjemné koupání 
v průzračně modrých vodách Egejského moře. Hotel je 
obklopený hezkou zahradou. Hlavní město Kos je vzdáleno 
cca 4 km a je dobře dostupné místní autobusovou dopravou; 
zastávka autobusu se nachází před hotelem. Doporučujeme 
klientům, kteří upřednostní klidnější prostředí nedaleko 
hlavního města.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice
•  klimatizace (za poplatek cca 5 €/ den)
•  trezor (za poplatek cca 15 €/ týden)
•  balkon nebo terasa
•  pokoje s výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  společenská místnost se SAT/TV, internetový kout
•  místnost pro podávání snídaní, restaurace A´la carte, bar
•  bazén, dětský bazén (slunečníky a lehátka u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, stolní tenis, plážový volejbal, vodní polo
•  za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 80 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná
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Moderní komplex leží na písečné pláži a je umístěný v rozlehlé 
subtropické zahradě, skládá se z hlavní budovy a bungalovů. 
Letovisko Marmari s obchody a bary je vzdáleno 600 m a hlavní 
město Kos 14 km (autobusová zastávka přímo u hotelu).

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky v hlavní budově (pokoje 

nemají balkon, pouze velké okno přes celou stěnu)
•  rodinné pokoje v bungalovech až pro 4 osoby s balkonem nebo 

terasou (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén), SAT/TV, telefon
•  lednice, klimatizace, trezor (za poplatek cca 10 €/týden)

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, TV místnost, minimarket
•  internet a Wi-Fi v lobby za poplatek
•  restaurace, bar u bazénu, snack bar, bar na pláži
•  2 bazény s vířivkou, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu 

i na pláži zdarma)
•  dětské hřiště, miniklub, animační programy
•  fitness, plážový volejbal, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), 

stolní tenis, minigolf
•  za poplatek: SPA centrum, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Lehké 
občerstvení během dne. Neomezená konzumace nealkoholických 
a vybraných místních alkoholických nápojů v místech a časech 
určených hotelem (10:00–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

Marmari | Hotel

Caravia Beach

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

ALL INCLUSIVE

Mastichari | Hotel 

Ammos Resort

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Příjemný hotel skládající se z hlavní a vedlejší budovy leží na 
klidném místě přímo u písečné pláže (vstup do moře pozvolný, 
mořské dno je místy kamenité). Letovisko Mastichari 
je vzdálené cca 2 km, hlavní město Kos cca 21 km. 
Doporučujeme klientům, kteří upřednostní hotel s all inclusive 
programem přímo na pláži. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
•  dvoulůžkové pokoje s přistýlkou s bočním výhledem na moře
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, trezor, SAT/TV, minibar, set pro přípravu kávy/čaje
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi na recepci zdarma
•  restaurace, bar, snack bar
•  bazén s vířivkou, dětský bazén (slunečníky a lehátka u bazénu 

zdarma; na pláži za poplatek) 
•  sluneční terasa, dětské hřiště, minimarket
•  fitness, tenis, stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, minigolf
•  za poplatek: osvětlení tenisových kurtů, pronájem kol

STRAVOVÁNÍ
All inclusive  – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké 
občerstvení v průběhu dne, sušenky, odpolední káva a čaj. 
Neomezené množství vybraných nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby v časech a místech 
určených hotelem (10:00–23:00).
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Řecko
Rhodos
Rhodos je největším ostrovem souostroví Dodekanes, místem kde se 
klid né Středozemní moře setkává s mořem Egejským, přinášející na 
západní část ostrova i v hor kých letních měsících velmi příjemný vítr. 
Rozlohou 1 398 km2 je Rhodos čtvrtým největším řeckým ostrovem 
s nejmírnějším klimatem a dnes zde žije více než 100 000 obyvatel.

Díky malebné přírodě, krásným plážím a znamenitě restaurovaným 
stavebním památkám z období vlády Johanitů (maltézští rytíři) je 
Rhodos turisticky mimořádně vděčným a  už dlouho vyhledávaným 
ideálním místem dovolené. 

Ať chcete trávit svoji dovolenou jakýmkoliv způsobem, kosmo politní 
Rhodos, který byl již v minulosti křižovatkou různých kultur a civilizací, 
Vás zcela jistě uspokojí. Naleznete zde jeden z největších aquaparků 
v Evropě, 18jamkové golfové hřiště, skvělé podmínky pro windsurfing, 
již zmiňované historické památky i nádherné pláže s  romantickými 
zálivy. Z Rhodu můžete podnikat výlety na sousední řecké ostrovy, 
stejně jako do Turecka. 

Přejeme Vám příjemný pobyt na jednom z nejkrásnějších míst na světě, 
které UNESCO vyhlásilo za světovou přírodní a kulturní památku.

Kolymbia

Faliraki

Lardos

Kalithea

RHODOS

Pefki

Stegna

Ialyssos

Fanes

POBYTOVÁ TAXA
Upozorňujeme, že je v Řecku od ledna 2018 zavedena místní 
pobytová taxa, která je placená klienty přímo v  místě pobytu, 
a to na recepci hotelu či u majitele ubytování. 
Výše poplatku se liší pro jednotlivá ubytovací zařízení:
• 0,50 € za noc ve studiích či apartmánech všech kategorií
• 0,50 € za pokoj a noc pro 1-2 hvězdičkové hotely
• 1,50 € za pokoj a noc pro 3 hvězdičkové hotely
• 3,00 € za pokoj a noc pro 4 hvězdičkové hotely
• 4,00 € za pokoj a noc pro 5 hvězdičkové hotely
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MĚSTO RHODOS
Zvláštností tohoto pulsujícího města rozkládajícího se na severním výběžku ostrova, který 
lemují překrásné oblázkové a písečné pláže je, že ze strany východní je omýváno mořem Stře-
dozemním a ze západní strany mořem Egejským. Město Rhodos představuje téměř nevyčer-
patelnou studnici historických památek i exotickou atmosféru řeckého jihu. Nenechte si ujít 
kouzlo Starého města s  Palácem velmistra a ulicemi s četnými malými obchůdky a všemi 
ostatními krásami. Staré město je natolik působivé, že přilákalo filmaře z celého světa, kteří 
zde natočili desítky historických filmů.

FALIRAKI
Atraktivní živé letovisko nabízí svým návštěvníkům četné restaurace, kavárny, bary, diskotéky 
a obchůdky. Faliraki leží na několik kilometrů dlouhé písečné pláži ve vzdálenosti cca 15 km od 
města Rhodos, s nímž má dobré autobusové spojení. Faliraki je místem pro ideální prožití dovole-
né. Doporučujeme navštívit aquapark, který je jedním z největších v Evropě.

KOLYMBIA
Menší turistické letovisko je nejmalebnější částí východního pobřeží ostrova. Letovisku domi-
nuje 3 km dlouhá eukalyptová alej a krásné oblázkovo-písečné pláže, které se pyšní modrou 
vlajkou za čistotu moře. Kolymbia je ideálním místem k toulkám po dlouhém členitém pobřeží 
s opuštěnými romantickými plážemi. Centrum letoviska nabízí dostatek nákupních i zábavních 
možností. Kolymbia je optimálně položená na polovině cesty mezi historickým městem Rhodos 
a pohádkovým městem Lindos.

IALYSSOS
Letovisko Ialyssos, nazývané též Trianda, nabízí krásné oblázkové pláže a styl moderního prázd-
ninového letoviska v kombinaci s historickou částí městečka seskupeného kolem starobylého ná-
městí. Ialyssos se nachází na úpatí hory Filerimos, odkud je nádherný výhled na západní pobřeží 
a na byzantský klášter. Letovisko je také ideálním místem pro milovníky vodních sportů, hlavně pro 
surfaře. Od hlavního města je Ialyssos vzdálen cca 9 km (velmi dobré autobusové spojení). Letiště 
je vzdáleno přibližně 5 km, proto je třeba počítat s občasným hlukem přelétávajících letadel.

KALITHEA
Menší letovisko ležící stranou od rušných turistických center v blízkosti menších písečných zátok 
a skalnatých zálivů. Pláže jsou písečné s pozvolným vstupem do moře, vhodné především pro rodiny 
s dětmi. Potěšení z koupání navíc umocní prameny bývalých termálních lázní ve skalnatém záli-
vu, ležící uprostřed nádherných zahrad. V městečku najdete několik obchůdků, kaváren a taveren. 
Kalithea leží stranou velkých turistických center, je však v jejich těsné blízkosti, což je její velkou 
výhodou. Do hlavního města Rhodos (8 km) či letoviska Faliraki (4 km) se pohodlně dostanete místní 
autobusovou linkou.

LARDOS
Lardos je místo oblíbené především díky své poloze, která je vhodná pro výlety do okolí. Letovisko 
známé svými krásnými písečnými plážemi se rozprostírá mezi dvěma pahorky v jihovýchodní části 
ostrova. Zhruba 2 km od turistického letoviska se nachází původní malebná vesnička s typicky 
řeckou atmosférou, řadou taveren, kaváren a obchůdků. Historicky zajímavé město Lindos s an-
tickými a byzantskými památkami leží cca 5 km od Lardosu. Hlavní město Rhodos je vzdáleno 
cca 60 km.

PEFKI
Klidné letovisko s písečnými a oblázkovými plážemi se nachází v krásné krajině jihovýchodního po-
břeží ostrova Rhodos. Náměstí s  kašnou, které mimo jiné slouží jako místo setkávání vesničanů 
během svátků, slavností, svateb nebo křtin, je obklopeno tradičními tavernami, stylovými kavárnami 
i bary. Ve staré části Pefki stojí za návštěvu kostel Agios Taxiarchas. Asi 7 km od Pefki je vzdáleno 
jedno z nejkrásnějších starověkých měst v Řecku – Lindos, k dalším výletům vybízí i 2 km vzdálená, 
původně rybářská vesnička Lefkos, 4 km vzdálená vesnička Lardos nebo písečná pláž Glystra Beach 
(3 km). Doporučujeme všem, kdo vyhledávají tradiční řeckou atmosféru a klidné prostředí.

STEGNA
Menší letovisko Stegna s krásnými plážemi leží na východním pobřeží ostrova a nabízí klidnou ro-
mantickou dovolenou. Centrem Stegny je malý přístav s 800 m dlouhou oblázkovo-písečnou pláží 
vhodnou i pro vodní a plážové sporty. Je zde několik tradičních taveren, restaurací, barů a obchůdků. 
V okolí letoviska najdete také malé pláže poskytující dostatek soukromí. Městečko Archangelos je 
vzdáleno cca 3 km a hlavní město Rhodos zhruba 30 km.

FANES
Fanes je tradiční rybářská vesnice, která má asi tisíc obyvatel a nachází se v severozápadní části 
ostrova Rhodos, asi 22 km od hlavního města. Pouze 1 km od centra Fanes se rozprostírá dlouhá 
oblázkovo-písečná pláž, na které i v hlavní sezóně naleznete soukromí a klid. Tato oblast je oblíbená 
také milovníky windsurfingu, jelikož zde panují výborné podmínky pro tento sport. Během dne je 
třeba počítat s občasným hlukem z blízkého letiště. Fanes kromě kaváren disponuje i několika taver-
nami, ve kterých si můžete objednat čerstvé ryby.

Přehled letovisek

Výlety
STAROBYLÝ RHODOS
cena: cca 39 € 
Půldenní výlet je určen jak pro milovníky historie, tak pro pří-
znivce nákupů. S průvodcem, který Vás bude celým výletem 
provázet, se setkáte u Národního divadla. První zastávkou bude 
návštěva 9D kina. Po skončení představení následuje procház-
ka do centra Starého města, kde začíná jeho prohlídka s prů-
vodcem. Navštívíte Archeologické muzeum nebo také antický 
stadion Apollonova chrámu. Samozřejmostí je i čas vyhrazený 
na nákupy, či průzkum starobylého města. Návrat do hotelu je 
v odpoledních hodinách. Cena zahrnuje vstupenku do 9D kina.

OSTROV SYMI A KLÁŠTER PANORMITIS
cena: cca 51 €  
Po asi dvouhodinové plavbě z města Rhodos připlujete do pří-
stavu a zároveň hlavního města ostrova Symi, který je považo-
ván za jeden z nejkrásnějších ostrůvků v souostroví Dodekanes. 
Na celém ostrově najdete 77 kostelíků a kapliček. První zastáv-
kou je klášter Panormitis. Odpoledne strávíte ve stejnojmenném 
hlavním městě Symi s množstvím malých romantických uliček, 
krásným kostelíkem a malebným přístavem s tavernami. 
 
PLÁŽE VÝCHODNÍHO POBŘEŽÍ
cena: cca 41 € 
Celodenní lodní výlet s  možnostmi koupání na  nejkrásnějších 
plážích ostrova. V  průběhu plavby navštívíte pláž Anthonyho 
Quinna, Tsambiku, Afandou a Kalitheu. Budete se moci vykoupat 
v křišťálově čistém moři. V ceně je zahrnut oběd. Tento výlet se 
nepořádá z oblasti Lardosu.

TURECKO – MARMARIS
cena: cca 59 € + cca 15 € přístavní poplatek  
Po hodinové plavbě z města Rhodos se ocitnete na pobřeží Malé 
Asie a budete tak mít možnost poznat letovisko Marmaris v jižní 
části Turecka. Nachází se v  laguně obklopené rozlehlými zele-
nými kopci se zlatavými plážemi. Během výletu prozkoumáte 
historické jádro města s osmanským hradem, navštívíte obchod 
s koženými výrobky a šperky. Při návštěvě místních tržnic ne-
zapomeňte smlouvat o ceně. Doporučujeme ochutnat tureckou 
kuchyni. Tento výlet spojuje poznání s  příjemnými nákupy na 
orientálním bazaru. V případě, že budete chtít využít tento výlet, 
je nutné s sebou mít cestovní pas platný minimálně 6 měsíců.

LODNÍ VÝLET – CHALKI
cena: cca 49 €
Z přístavu Kamiros Skala se lodí přepravíte do malého ráje – na 
ostrov Chalki, kde jakoby se čas zastavil. S minimálním počtem 
obyvatel si Chalki žije svým pomalým, klidným stylem života, 
nabízí krásné pláže s křišťálově čistou vodou a v místních taver-
nách skvělou řeckou kuchyni. Výlet doporučujeme všem, kteří 
chtějí poznat původní, dobou nepoznamenané Řecko a jeho at-
mosféru, a kteří vyhledávají klid a romantiku. Poslední zastávka 
okruhu je věnována Údolí motýlů. Toto klidné údolí s vyšlapa-
nými cestičkami podél kaskádových vodních pramenů je domo-
vem pro tisíce motýlů. Výlet není organizován z oblasti Lardosu.

k zakoupení
v místě pobytu
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Ialyssos | Hotel

Sun Beach Resort Complex

Areál hotelu leží přímo u oblázkovo-písečné pláže a je obklopen 
exotickou zahradou. Možnosti nákupů a zábavy využijete 
v centru letoviska Ialyssos, které se nachází cca 1,5 km od 
hotelu. Hotel doporučujeme rodinám s dětmi, ale i párům,  
které ocení dostupnost historického města Rhodos (9 km).

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro dítě
•  rodinné pokoje s možností až 2 přistýlek (1 místnost)
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, lednice, telefon
•  klimatizace v hodinách určených hotelem (15. 6.–15. 9. 

zdarma, v ostatních termínech za poplatek)
•  trezor (za poplatek cca 20 €/týden) 
•  balkon nebo terasa
•  pokoje s výhledem na moře za příplatek 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah
•  Wi-Fi zdarma, internetový koutek za poplatek 
•  restaurace, bar, snack bar
•  3 bazény, dětský bazén se skluzavkou (lehátka a slunečníky 

u bazénu i na pláži zdarma)
•  dětské hřiště, miniklub, animační programy 
•  fitness centrum, stolní tenis, plážový volejbal, minimarket
•  za poplatek: Wellness centrum, billiard

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Lehké 
občerstvení během dne. Neomezená konzumace nealkoholických 
a vybraných místních alkoholických nápojů (10:00–23:30).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Ialyssos | Hotel 

D‘Andrea Mare Beach Resort

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Příjemný hotelový komplex se skládá ze dvou budov, z nichž jedna 
stojí přímo na pláži a druhá o 30 m dál. Komplex je obklopený 
krásnými zahradami a je vzdálen cca 1 km od centra letoviska 
Ialyssos a 9 km od hlavního města Rhodos (autobusová zastávka  
500 m od hotelu). Nedaleko hotelu se nachází spousta restaurací, 
barů a obchůdků. Tento hotel doporučujeme klientům, kteří chtějí 
strávit bezstarostnou dovolenou v příjemném prostředí.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  rodinné pokoje pro 4 osoby (1 místnost) 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace (1.6.–30. 9. zdarma, v ostatních termínech za poplatek)
•  lednice, SAT/TV, trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, TV koutek, výtah
• Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  několik restaurací a barů 
•  bazén s oddělenou dětskou částí, dětský bazén se skluzavkou 

(lehátka a slunečníky u bazénů zdarma; na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, miniklub, minimarket, animační programy
•  stolní tenis, fitness, plážový volejbal, minifotbal

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Občerstvení 
v průběhu dne, káva, čaj, zákusky a zmrzlina. Neomezené množství 
vybraných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby 
v časech a místech určených hotelem (10:00–23:00).

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Ialyssos | Hotel

Sunshine Rhodes

Luxusní areál hotelu skládající se z několika jedno a dvoupatrových 
budov leží v klidné části letoviska Fanes (centrum cca 1 km), 
přímo u úzké oblázkové pláže (doporučujeme obuv do vody). 
Je obklopen zahradami a nabízí nádherný výhled na Egejské 
moře. Podél hlavní silnice naleznete obchody, kavárny a bary.
Hotel doporučujeme pro klienty, kteří vyhledávají klid a relaxaci. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  pokoje Junior Suite až pro 4 osoby (2 místnosti) s bazénem
•  rodinné bungalovy až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, lednice, SAT/TV, telefon, trezor
•  balkon nebo terasa 
•  pokoje s výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, A´la carte restaurace, taverna, kavárna, 

snack bar, bar u bazénu 
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu 

i na pláži zdarma)
•  dětské hřiště, miniklub, animační programy
•  tenis, fitness, stolní tenis, basketbal, plážový volejbal 
•  za poplatek: Wellness centrum, billiard 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Lehké 
občerstvení během dne, sendviče, zmrzlina pro děti, noční 
studený bufet. Neomezené množství vybraných nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby v časech a místech určených 
hotelem (10:00–23:30).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázková

Fanes | Hotel 

All Senses Nautica Blue Exclusive Resort & Spa

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Hotelový komplex s několika bazény a sportovním vyžitím  
je postaven přímo na pláži v letovisku Ialyssos. Centrum letoviska 
se nachází cca 100 m od hotelu, hlavní město Rhodos cca 7 km, 
autobusová zastávka cca 700 m. Areál se skládá z hlavní budovy 
a sedmi vedlejších budov. Doporučujeme především rodinám s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové promo pokoje
•  standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  rodinné pokoje pro 4 osoby (2 místnosti) 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, lednice, trezor, telefon, klimatizace (1.6.–30. 9. zdarma, 

v ostatních termínech za poplatek), balkon nebo terasa
•  pokoje s výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah, Wi-Fi a internet za poplatek
• restaurace, řecká taverna, italská restaurace, 3 bary, kavárna
•  3 bazény, dětský bazén se skluzavkami (lehátka a slunečníky 

u bazénů i na pláži zdarma; osušky na vratnou kauci)
•  dětské hřiště, miniklub, animační programy, řecké večery 
•  tenis, stolní tenis, šipky, lukostřelba, plážový volejbal, fitness, 

sauna, minigolf, 1 lekce potápění v bazénu
•  za poplatek: masáže, půjčení horských kol, minimarket

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, pozdní snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu. Během dne lehké občerstvení, odpolední snack, zmrzlina, 
ovoce, káva, čaj a sušenky, noční občerstvení. Neomezená 
konzumace vybraných nealkoholických a místních alkoholických 
nápojů dle otevírací doby (9:00–1:00).

Pobyt pro dítě 
DO 13  LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 14  LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Komfortní hotel s ideální polohou nedaleko historického centra 
města Rhodos a s bohatým večerním vyžitím doporučujeme všem 
milovníkům historie a aktivního odpočinku. Hotel se nachází v 
klidné části hlavního města, pouze 100 m od oblázkovo-písečné 
pláže dostupné přes místní komunikaci. Písečnou pláž Elli Beach 
s nabídkou vodních sportů naleznete po 10 minutách chůze. 
Autobusová zastávka se nachází cca 80 m od hotelu.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén) 
•  SAT/TV, telefon, lednice
•  trezor (za poplatek cca 15 €/týden)
•  klimatizace
•  balkon nebo terasa
•  pokoje s bočním nebo přímým výhledem na moře za příplatek 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí,  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, bar, snack bar
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži 

za poplatek)
•  animační programy pro dospělé
•  za poplatek: vodní sporty na pláži, masáže

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – snídaně formou bufetu.
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. V průběhu 
dne lehké občerstvení. Neomezená konzumace vybraných 
místních alkoholických a nealkoholických nápojů (11:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

město Rhodos | Hotel 

Smartline Semiramis City

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Hotel se nachází v udržované zahradě na skalnatém výběžku 
s krásným výhledem na moře. Centrum letoviska je vzdáleno 300 m. 
Do 5 km vzdáleného hlavního města se dostanete pravidelným 
spojením místní dopravou, autobusová zastávka se nachází cca 
200 m od hotelu. Resort je vhodný i pro náročnou klientelu.

UBYTOVÁNÍ
•  standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, výhled na 

moře za příplatek
•  dvoulůžkové pokoje Eden s možností přistýlky (varná konvice, 

trezor zdarma), výhled na moře za příplatek
•  bungalovy až pro 4 osoby (1 místnost) 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  lednice, SAT/TV, telefon
•  klimatizace (15. 6.–15. 9. zdarma, v ostatních termínech 

za poplatek),  trezor (za poplatek cca 15 €/týden)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi zdarma 
•  restaurace, A´la carte restaurace, taverna, bar u bazénu, plážový bar
•  4 bazény s mořskou vodou (z toho 1 se skluzavkami), 

dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma)
•  animační programy, tenisový kurt, basketbalové a fotbalové hřiště, 

stolní tenis, minigolf, fitness, dětské hřiště
•  za poplatek: masáže, vodní sporty na pláži, minimarket

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. V průběhu 
dne lehké občerstvení. Neomezená konzumace vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů (10:30–23:30).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 20 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kalithea | Hotel

Eden Roc

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 150 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kalithea/Koskinou | Hotel

Virginia

ALL INCLUSIVE

Hotelový areál skládající se z několika budov se nachází v klidné 
oblasti menšího letoviska Kalithea nedaleko vesničky Koskinou. 
Město Rhodos je vzdálené 6 km, oblázkovo-písečná pláž se 
nachází pár minut chůze od hotelu. K dopravě po ostrově můžete 
využít místní autobusovou dopravu; zastávku najdete v blízkosti 
hotelu. Hotel doporučujeme především rodinám s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
•  dvoulůžková studia s možností až dvou přistýlek s kuchyňským 

koutem (lednice, vařič, základní nádobí)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice
•  klimatizace (1. 6.–30. 9. zdarma, v ostatních termínech 

za poplatek cca 6 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah, trezor (za poplatek cca 15 €/týden)
•  Wi-Fi za poplatek
•  restaurace, snack bar, bar u bazénu 
•  bazény, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, minimarket
•  za poplatek: billiard, stolní tenis, Wellness centrum, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Pozdní 
snídaně, odpolední káva a čaj, lehké občerstvení. Vybrané 
alkoholické nápoje místní výroby (18:00–22:30), nealkoholické 
nápoje, pivo a víno (10:00–22:00).

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Příjemný hotelový resort se skládá z hlavní budovy a několika jedno 
až dvoupatrových budov, které jsou zasazené v zeleni ve svahu 
v samém srdci vesničky Pefkos. Jedna část budov je rozeseta kolem 
bazénu, druhá je v horní části komplexu. Obě části hotelu jsou 
propojeny výtahem. Restaurace a bary jsou vzdálené 200 m, 
v blízkosti najdete supermarket. Historické městečko Lindos 
a tradiční vesnička Lardos jsou vzdálené cca 5 km.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek (palanda) 

umístěné v horní části hotelu 
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek (sofa) 

umístěné v areálu kolem bazénu
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti) umístěné v obou 

částech hotelu
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV a telefon,, klimatizace a trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah, trezor za poplatek 
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, 2 bary u bazénu, bar
•  2 bazény, 2 dětské bazény (lehátka a slunečníky u bazénů 

zdarma; na pláži za poplatek), dětské hřiště

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – servírovaná kontinentální.
Polopenze – servírované kontinentální snídaně, večeře 
servírované formou menu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 600 m 

TYP PLÁŽE písečná

Pefki | Hotel 

Pefkos Beach

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Faliraki | Hotel 

Evita Resort
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 500 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Krásný hotel v moderním stylu byl otevřen v roce 2015. 
Nachází se na klidném místě na okraji živého prázdninového 
letoviska Faliraki, jehož centrum s velkým množstvím obchodů, 
restaurací a barů, je vzdáleno cca 20 minut chůze (cca 1,5 km). 
Minimarket najdete přímo u hotelu, nejbližší obchůdky (cca 1 km), 
taverny a bary (500 m). Krásná písečná pláž je vzdálená 
cca 600 m. V okolí (cca 500 m) se nachází oblázkovo-kamenitá 
nudistická pláž ohraničená skalnatými výběžky. Jižněji leží pak 
proslulá pláž Anthonyho Quinna (2 km).

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (1 místnost s palandou)
• dvoulůžkové pokoje se sdíleným bazénem
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  klimatizace, lednice, SAT/TV, telefon
•  trezor (za poplatek cca 15 €/týden)
•  balkon nebo terasa
•  na vyžádání v CK: rodinné pokoje (2 místnosti) 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma, 

výtah 
•  restaurace, bar, bar u bazénu
•  bazén s oddělenou dětskou částí, bazén se skluzavkami 

(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  miniklub, dětské hřiště
•  minimarket, animační programy, stolní tenis
•  za poplatek: billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Občerstvení 
v průběhu dne, káva, čaj, zákusky a zmrzlina. Neomezené množství 
vybraných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby 
v časech a místech určených hotelem (10:00–23:00).
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Hotel se nachází přímo na písečné pláži v oblíbeném letovisku 
Faliraki uprostřed palmové zahrady. Centrum živého letoviska 
s obchody, tavernami, bary a autobusovou zastávkou je 
vzdáleno 2 km. Hotelový areál s velkým bazénem nabízí klidný 
odpočinek v příjemné zahradě, ale i sportovní vyžití a zábavu 
pro rodiny s dětmi. Doporučujeme náročnější klientele všech 
věkových kategorií.

UBYTOVÁNÍ
• dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
• sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
• SAT/TV, lednice, telefon
• trezor 
•  klimatizace (1. 6.–30. 9. zdarma, v ostatních termínech 

za poplatek)
• balkon nebo terasa 
• pokoje s výhledem na moře za příplatek 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
• vstupní hala s recepcí
• Wi-Fi, internetový koutek za poplatek 
• restaurace, snack bar, bar
•  bazén, dětský bazén se skluzavkou (lehátka a slunečníky 

u bazénu i na pláži zdarma)
•  dětské hřiště, miniklub, stolní tenis, tenis, plážový volejbal, 

fitness, sauna, animační programy, minimarket
•  za poplatek: billiard, Wellness centrum, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Občerstvení v průběhu dne, káva, čaj. Neomezené množství 
vybraných místních alkoholických a nealkoholických nápojů 
v místech a časech určených hotelem (10:00–02:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Faliraki | Hotel 

Calypso Beach

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Oblíbená studia leží v klidném prostředí letoviska Faliraki 
pouhých 30 m od písečné pláže. Vzdálenost do centra 
letoviska plného obchůdků a zábavy je cca 10 minut chůze. 
Oblázková nudistická pláž je ve vzdálenosti 200 m od studií.
Dům splňuje požadavky na ubytování v klidném prostředí 
v docházkové vzdálenosti do centra letoviska s možnostmi 
večerního vyžití. Rodinná atmosféra a blízkost písečné pláže 
je zárukou příjemně stráveného pobytu ve studiích Moscha.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia
•  sociální zařízení (WC, sprcha)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice, základní nádobí)
•  klimatizace (za poplatek cca 7 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  snack bar s Wi-Fi zdarma, trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek) 
•   za poplatek: internetový koutek, billiard

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Snídaně – servírované kontinentální.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 30 m

TYP PLÁŽE písečná

Faliraki | Studia 

Moscha
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz
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Účelně zařízená studia jsou skrytá v ústraní klidné části 
letoviska Faliraki. Nejbližší oblázková (nudistická pláž) je 
vzdálena 150 m, písečná pláž, která je vhodná zejména pro 
děti, je ve vzdálenosti 350 m, oblíbená zátoka Anthonyho 
Quinna je 45 minut chůze od domu. Do centra letoviska se 
dostanete pohodlnou chůzí za deset minut. Pravidelné spojení 
s hlavním městem (15 km) zajišťují místní linky, zastávku 
autobusu najdete 500 m od domu. Doporučujeme nenáročným 
klientům, kteří ocení ubytování mimo centrum letoviska.  

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•   klimatizace (za poplatek cca 7 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•  balkon nebo terasa
•  možnost využití bazénu u vedlejšího domu – koupání je 

podmíněno konzumací nápojů ve snack baru (lehátka 
a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 150 m 

TYP PLÁŽE oblázková

Faliraki | Studia

Anemoni

Moderní studiový dům se nachází 30 m od písečné pláže 
v klidném prostředí letoviska Faliraki. Centrum letoviska 
s množstvím obchůdků, taveren a barů je vzdáleno přibližně 
10 minut chůze od studií. Mezi Faliraki a hlavním městem 
je po celou sezónu dobré autobusové spojení. Oblázková 
nudistická pláž je vzdálena asi 200 m od studií.  

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia
•   sociální zařízení (WC, sprcha)
•   kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice,  

základní nádobí)
•  klimatizace (za poplatek cca 7 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  recepce
•   trezor (za poplatek cca 1 €/den)
•  Wi-Fi u bazénu zdarma,  internetový koutek za poplatek
•   snack bar u pláže
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 30 m

TYP PLÁŽE písečná

Faliraki | Studia 

Elpida

Pláž 350 m od studií

Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Oblíbený rodinný hotel skládající se z několika menších budov 
je obklopen krásnou zahradou se vzrostlými borovicemi, které 
poskytují přirozený stín. Hotel se nachází přímo na oblázkovo-
písečné pláži, ze které jednou denně vyjíždí výletní loď 
do historického města Lindos. Cca 1 km od hotelu leží oblíbená 
písečná pláž Glystra. Centrum klidného letoviska Kiotari je 
vzdáleno cca 3 km, vesnice Lardos cca 4 km a historické město 
Lindos cca 8 km. Nejbližší minimarket se nachází cca 400 m 
od hotelu. Doporučujeme klientům, kteří vyhledávají klidnou 
dovolenou v příjemném prostředí.    

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, lednice, telefon 
•  klimatizace (za poplatek cca 8 €/den)
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  trezor (za poplatek cca 15 €/týden)
•  restaurace, snack bar, zahrada
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu i na pláži zdarma)
•  za poplatek: vodní sporty na pláži 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Lardos | Hotel 

Stafiliaplus

Pobyt pro dítě 
DO 7 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Hotelový komplex se skládá z hlavní budovy a bungalovů 
rozkládajících se v udržované zahradě. Krásná pláž, která byla 
pro svou čistotu moře oceněna modrou vlajkou, leží přímo 
u hotelu, a je přístupná přes pobřežní komunikaci. Centrum 
Lardosu je vzdáleno 3 km a historické město Lindos 6 km. 
V blízkosti hotelu je autobusová zastávka a nákupní možnosti.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•   sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•   SAT/TV, lednice
•   klimatizace (15. 6.–14. 9. zdarma, v ostatních termínech 

za poplatek)
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí
•   Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  trezor na recepci (za poplatek cca 15 €/týden)
•  restaurace, snack bar, bar u bazénu
•   bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  za poplatek: billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Občerstvení v průběhu dne, káva, čaj. Neomezené množství 
vybraných místních alkoholických a nealkoholických nápojů 
v místech a časech určených hotelem (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Lardos | Hotel 

Kamari Beach

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Hotel s tradiční řeckou atmosférou a s renovovanými 
standardními i rodinnými pokoji  se nachází na klidnějším 
místě přímo u oblázkovo-písečné pláže Lardos Beach. 
Centrum malé vesničky je vzdáleno cca 2,5 km, hlavní 
město Rhodos cca 48 km a krásné historické městečko 
Lindos cca 11 km. Doporučujeme párům i rodinám s dětmi, 
kteří vyhledávají dovolenou na klidnějším místě s krásným 
koupáním.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 částečně oddělené místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  lednice, SAT/TV, telefon, klimatizace 
•  trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi za poplatek
•  bar, restaurace, bar u bazénu, bar na pláži 
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma)
•  plážový volejbal
•  za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Neomezená konzumace nealkoholických a vybraných místních 
alkoholických nápojů v místech a časech určených hotelem 
(10:00–22:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Lardos | Hotel 

Sun Beach Lindos

Pobyt pro dítě 
DO 13  LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

LIGHT
ALL INCLUSIVE
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Menší moderní hotelový komplex se skládá z hlavní a vedlejší 
budovy a nachází se přímo u písečné pláže letoviska Pefki. 
Centrum letoviska je vzdáleno cca 1,5 km, sousední letovisko 
Lardos cca 4 km, historické město Lindos cca 6 km. Hotel 
doporučujeme klientům, kteří hledají klidnější prostředí, 
stylově zařízený hotel a rádi využijí blízkosti městečka Lindos.

UBYTOVÁNÍ
•  standardní nebo Superior dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  standardní nebo Superior rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  Superior pokoje jsou moderněji vybavené
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, lednice, telefon,  trezor (za poplatek cca 2,5 €/den) 
•  centrální klimatizace (15. 5.–30. 9. zdarma, v ostatních 

termínech za poplatek)
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, internetový koutek za poplatek
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, snack bar
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma; na pláži za poplatek, plážové osušky za poplatek)
•  dětské hřiště, minimarket, basketbal, tenis, plážový volejbal, 

večerní animační programy
•  za poplatek: billiard, stolní tenis, vodní sporty na pláži 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Lehké 
občerstvení během dne. Neomezená konzumace vybraných 
nealkoholických a místních alkoholických nápojů (10:00–23:30).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

Kolymbia | Hotel

Anavadia

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro 1. a 2. dítě 
DO 14 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Pefki | Hotel

Sunrise
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 700 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Zrekonstruovaný hotelový areál leží v udržované zahradě na 
klidném místě letoviska Kolymbia, jehož centrum je vzdáleno cca 
15 min chůze od hotelu. Na oblázkovo-písečnou pláž vzdálenou 
cca 700 m jezdí 5x denně kyvadlová doprava červenec – září 
a 3x denně květen – červen a říjen. Supermarket se nachází 
poblíž hotelu. K poznávání ostrova lze využít městskou dopravu, 
zastávka je přímo u hotelu. Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén) 
•  SAT/TV, lednice, telefon
•  klimatizace (1. 6. – 30. 9. zdarma, v ostatních termínech 

za poplatek cca 6 €/den)
•  trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi za poplatek 
•  restaurace, bar, bar u bazénu
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek) 
•  minimarket
•  za poplatek: billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
V průběhu dne lehké občerstvení, káva, čaj a zmrzlina. 
Neomezené množství vybraných nealkoholických a alkoholických 
nápojů místní výroby v časech a místech určených hotelem 
(10:00–23:00).

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13  LET ZDARMA
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Příjemný hotel se nachází na klidném místě mezi letovisky Pefki 
a Lardos. Centrum Pefki s obchody, tavernami a bary je vzdáleno 
800 m a vesnička Lardos 4 km. Historické město Lindos je 
vzdáleno 8 km. Písečná pláž s kamenitým vstupem do moře 
(přístup přes molo se schůdky) se nachází přímo u hotelu, pláž 
s písečným vstupem do moře je vzdálena cca 80 m. Hotel ležící 
v krásné udržované zahradě je vhodný pro všechny věkové 
kategorie. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, lednice, telefon
•  klimatizace (1. 7.–31. 8. zdarma, v ostatních termínech za poplatek)
•  balkon nebo terasa s výhledem na moře (u většiny pokojů)
• na vyžádání v CK: rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek
 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, TV místnost
•  Wi-Fi a trezor za poplatek
•  restaurace, bar, snack bar
•  bazén, dětský bazén, bazén s mořskou vodou (lehátka 

a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  stolní tenis, volejbal, minimarket
•  za poplatek: billiard, tenis, vířivka

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Odpolední 
občerstvení, konzumace vybraných místních alkoholických 
i nealkoholických nápojů (12:00–22:45).

Aparthotel skládající se ze dvou budov oddělených pobřežní 
komunikací, leží v klidném letovisku Pefki 100 m od písečné pláže 
a nabízí krásný panoramatický výhled na hory a moře. Bazén 
a restaurace jsou umístěné v blízkosti pláže. Centrum městečka 
Pefki je vzdálené cca 600 m, historické městečko Lindos 4 km 
a hlavní město Rhodos cca 55 km, zastávka autobusu se nachází 
před hotelem. Aparthotel doporučujeme všem, kteří hledají 
dovolenou na klidnějším místě.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností až dvou přistýlek
•  apartmány až pro 4 osoby (2  místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice, základní nádobí)
•  SAT/TV, telefon
•  klimatizace (za poplatek cca 10 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor zdarma
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma 
•  restaurace, bar, bar u bazénu
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma;  

na pláži za poplatek)
•  minimarket

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Snídaně  – servírované. 
Polopenze – servírované snídaně a obědy nebo večeře formou menu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná

Pefki | Hotel 

Ilyssion

Pefki | Aparthotel 

Palm Bay

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

ALL INCLUSIVE
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Oblíbený, rodinně vedený aparthotel se nachází v centru 
klidného letoviska Stegna, které je obklopené horami. 
Oblázkovo-písečná pláž je vzdálena cca 50 m (lehátka 
a slunečníky na pláži za poplatek) a je oddělena místní 
komunikací. Součástí aparthotelu je i stylová taverna, kde 
majitelka nabízí tradiční řecké pokrmy, a kde se podávají 
snídaně. Ubytování doporučujeme všem milovníkům pravé 
řecké atmosféry, tradičních pokrmů, krásného koupání 
a klidnějšího prostředí.  

UBYTOVÁNÍ
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén) 
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  klimatizace (za poplatek cca 9 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  recepce, trezor (za poplatek cca 15 €/týden)
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  taverna

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Snídaně – servírované rozšířené kontinentální. 
Polopenze – servírované rozšířené kontinentální snídaně,  
večeře formou menu.

Rodinný apartmánový dům s přátelskou atmosférou se nachází 
poblíž oblázkovo-písečné pláže (lehátka a slunečníky za poplatek) 
a nedaleko historického městečka Lindos (cca 6 km). Tradiční 
vesnička Lardos s tavernami a bary je vzdálená asi 2 km. 
Doporučujeme klientům všech věkových kategorií, kteří rádi 
využijí blízkosti malebného Lindosu k večerním procházkám; 
ubytování v apartmánech je vhodné také pro rodiny s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností až dvou přistýlek
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice, základní nádobí)
•  klimatizace, trezor, SAT/TV
•  balkon nebo terasa (pouze studia)

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  zahrada

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Snídaně  – servírované kontinentální.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Stegna | Aparthotel 

Stegna Star

Lardos | Apartmánový dům 

Katikies

Pobyt pro 3. a 4. osobu 
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Pobyt pro 3. a 4. osobu 
ZDARMA
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Řecko
Karpathos
Karpathos je 48 km dlouhý, úzký ostrov, který náleží ke skupině ostro-
vů Dodekanes v Egejském moři. V blízkosti jeho dolního cípu k němu 
přiléhají ostrůvky Kasos a Armathia, na opačné straně pak ostrov 
Saria. Svou rozlohou 301 km² je v této skupině ostrovů Dodekanes 
po ostrově Rhodos druhým největším. Přes celou délku ostrova se táh-
ne členitý vápencový horský hřeben s nejvyšším vrcholem Kali Limni  
(1 215 m n. m.). 

Pobřeží je většinou strmé, s malými písečnými nebo oblázkovými 
zátokami, ve srázech naleznete spoustu jeskyní, které vznikly 
erozí. Karpathos je skvělým místem pro windsurfing, šnorchlování 
a potápění. 

Příroda na Karpathu je divoká, nespoutaná a není zdaleka tolik do-
tčená turismem jako jiné řecké ostrovy. Pokud milujete klid, tradiční 
řecké vesničky, rádi objevujete staré archeologické lokality, pak je 
pro Vás ostrov Karpathos jako stvořený. Je nedotknutý masovou tu-
ristikou a je tedy ideálním místem pro odpočinek. Zde jistě prožijete 
nezapomenutelnou dovolenou.

POBYTOVÁ TAXA
Upozorňujeme, že je v Řecku od ledna 2018 zavedena místní pobytová 
taxa, která je placená klienty přímo v místě pobytu, a to na recepci 
hotelu či u majitele ubytování. 
Výše poplatku se liší pro jednotlivá ubytovací zařízení:
• 0,50 € za noc ve studiích či apartmánech všech kategorií
• 0,50 € za pokoj a noc pro 1-2 hvězdičkové hotely
• 1,50 € za pokoj a noc pro 3 hvězdičkové hotely
• 3,00 € za pokoj a noc pro 4 hvězdičkové hotely
• 4,00 € za pokoj a noc pro 5 hvězdičkové hotely

Lefkos

Afiartis
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KYRA PANAGIA 
Malebné letovisko leží na východním pobřeží Karpathu. Na jižní straně je malý kostelík zasvěcený 
Panně Marii, na straně druhé obrovská skála a mezi nimi malé domky a restaurace. Z tohoto leto-
viska můžete obdivovat krásné panoramatické výhledy do okolí. Nádherná cca 150 m široká pláž 
s jemným bílým pískem a hladkými oblázky leží v zátoce mezi horami a pyšní se křišťálově čistou 
vodou. Je obklopena vysokými kopci porostlými stromy a zelení, tím je i chráněna před případným 
větrem. Od hlavního města je letovisko vzdálené 14 km. Kyra Panagia je ideálním místem pro ty, 
kteří vyhledávají klidnou dovolenou spojenou s krásným koupáním a plánují pronájem vozu pro 
poznávání ostrova.  

PIGADIA
Hlavní město ležící na jihu ostrova, je někdy označované shodně jako název celého ostrova – Kar-
pathos. Ve městě jsou k dispozici taverny, restaurace, bary a obchůdky, je zde také bankomat, 
banka a klinika. Nechybí zde ani pláž, která se rozprostírá na dlouhém pásu pobřeží. V přístavu 
dnešního centra můžete navštívit starobylé místo zvané Poseidon, které bývalo před mnoha tisíci 
lety hlavním městem. Jsou zde k vidění jen zbytky obvodových zdí, sloupy a některé dekorativ-
ní prvky tehdejší architektury. Ve městě můžete navštívit i galerii zdejšího malíře.

AMOOPI
Letovisko Amoopi leží 10 km od hlavního města Pigadia. Je menší, ale najdete zde vše potřebné 
k prožití příjemné letní dovolené; dokonce se tomuto místu říká “malý ráj”. Nechybí tu ani taver-
ny, bary a obchůdky se základním sortimentem. Koupat se můžete na nádherné pláži, která je 
obklopena skalisky. Letovisko má hned dvě pláže,  Votsalakia Beach – klidnější pláž se zlatavým 
pískem a oblázky hodící se k potápění a Big Amoopi Beach – oblázkovou, která je oblíbená pro 
svou velikost. Zde je možnost zahrát si volejbal či pronajmout si lehátka a slunečníky.

ARKASSA
Letovisko Arkassa leží na jihozápadě ostrova Karpathos. Od místního kostela se můžete kochat 
nádherným pohledem do okolí, kde uvidíte další malé kapličky. Zdejší kostelík Ag. Sofia má krásné 
pozůstatky mozaiky a ranně křesťanské baziliky, interiér kostelíku  je také zajímavý. Jen malý 
kousek od letoviska se nachází 400 m dlouhá písečná pláž Agios Nikolaos. Je rozdělena skalními 
výstupky na tři menší části, takže nabízí pocit soukromí a klidu.

LEFKOS
Lefkos je bývalá rybářská vesnička na západním pobřeží ostrova, která je vzdálena asi 
35 km od  hlavního města Pigadia. Centrum s  několika obchůdky a tavernami se nachá-
zí především v  okolí hlavní pláže Gialou Chorafi, jenž nabízí pozvolný vstup do moře a jem-
ný písek. Poklidné letovisko Lefkos má i několik dalších krásných a různorodých pláží, a to jak 
písečných, tak oblázkových. Dlouhá otevřená pláž Frangolimionas potěší milovníky vln; ne-
daleko od ní se nachází i nudistická pláž; další z hezkých pláží je oblázková Potali Bay. Spo-
jení do hlavního města Pigadia umožňuje místní autobusová doprava. Zajímavostí jsou ar-
cheologické nálezy na malém neobydleném ostrůvku Sokastro severozápadně od  vesničky 
Lefkos, kterou doporučujeme všem klientům, kteří pro svou dovolenou vyhledávají klidná  
a romantická místa.

AFIARTIS
Letovisko ležící v nejjižnější části ostrova je vzdálené 20 km od hlavního města. Malebný záliv 
obklopený skalisky je poklidným místem s dlouhou písečnou pláží. Místo má příznivé povětrnostní 
podmínky pro surfaře – vítr Meltemi vytváří na sytě modré hladině nádherné vlny. Surfování je 
možné vyzkoušet ve Slepičí zátoce, která má mělčí vodu; surfy jsou k zapůjčení v bohatě zásobe-
ných půjčovnách. Letovisko disponuje menšími ubytovacími zařízeními hotelového typu a soukro-
mými pokoji, k občerstvení je možné využít několik taveren nebo barů.

Přehled letovisek

Výlety
TRADIČNÍ VESNICE OLYMPOS
cena: cca 42 €
Celodenní výlet autobusem a lodí doporučujeme milovníkům tra-
dičního Řecka. Loď vyplouvá z přístavu Pigadia v cca 08:30 a po 
1,5  hodinové plavbě zakotví v přístavu Diafani. Autobusem se 
vypravíte na sever ostrova k vesnici Olympos, která si zachovala 
svůj původní ráz. Navštívíte kostel vyzdobený starými freskami, 
větrné mlýny a typický karpatský dům. Procházet se budete kou-
zelnými úzkými uličkami, poznáte místní obyvatele a vychutnáte 
si atmosféru tradiční řecké vesnice. Volný čas můžete využít 
k občerstvení či následně ke koupání v křišťálově čistém moři 
v přístavu Diafani. 

OSTROV SARIA
cena: cca 42 €
Celodenní výlet lodí na malý neobydlený ostrov, který leží na se-
verním okraji Karpathu. Skalnatý vulkanický ostrov Saria je 
podle legendy pojmenovaný podle princezny Katheriny, která 
pocházela z královského domu Saria a byla stejně krásná jako 
Trojská Helena. Na ostrov poplujete lodí z přístavu Pigadia, kde 
výlet začíná. Na Sarii naleznete krásné pláže a klidné moře pro 
bezpečné koupání. Historická krajina odhaluje starověké lázně, 
které zde zůstaly po křesťanech i podivně tvarované domy, kte-
ré byly údajně domovy syrských pirátů. Kdo by se chtěl podívat 
na město plné pilířů a sochařských kousků z mramoru, musí vyjít 
na kopec, na který cesta trvá přibližně jednu hodinu. V průběhu 
Vašeho celodenního výletu Vám přímo na pláži posádka lodi při-
praví barbeque.

NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE OSTROVA
cena: cca 35 € 
Celodenní výlet lodí na nejkrásnější pláže ostrova. Nejprve za-
kotvíte u Kyra Panagia, která je jednou z nejznámějších a nej-
fotografovanějších pláží ostrova. Máte možnost pořídit si krás-
né fotografie přímo z paluby lodi. Další zastávkou bude přístav 
Agios Nikolaos proslulý svou harmonickou atmosférou, kterou 
podtrhují přírodní scenérie, azurové Egejské moře i domky cit-
livě vystavěné v tradičním ostrovním stylu. Následně zakotvíte 
na pláži Apela, která byla zvolena v roce 2004 nejkrásnější pláží 
Středomoří. Budete mít dostatek času k odpočinku i ke koupá-
ní v  tyrkysově zbarvené, křišťálově čisté mořské vodě. Přímo 
na pláži Vám posádka lodi připraví barbeque. 

k zakoupení
v místě pobytu
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Tradiční řecký apartmánový dům s rodinnou atmosférou 
se nachází se na okraji letoviska Lefkos. Modrobílý dům 
s buganviliemi vytváří romantické prostředí, které umocňuje 
pohoří, jenž se rozprostírá nad letoviskem Lefkos. Vyhlášená pláž 
Potali s bílými oblázky je vzdálena 180 m, nejbližší taverna se 
nachází vedle domu, supermarket cca 150 m. Centrum letoviska 
Lefkos, které leží cca 1 km od studií a apartmánů, nabízí několik 
taveren, obchůdků, půjčovnu aut, a především krásnou písečnou 
pláž Gialou Horafi, která je vhodná i pro děti. Malý záliv Limáni 
Panagia za přístavem a dlouhá otevřená pláž Frangolimionas 
je vzdálena cca 1,2 km; letovisko nabízí i nudistickou pláž 
Perdikás Potámi. Pobyt doporučujeme milovníkům tradiční řecké 
atmosféry, kteří vyhledávají klidné prostředí, možnost návštěvy 
místních taveren a rádi poznávají řecké ostrovy.  

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky pro dítě do 12 let
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice, základní nádobí)
•  klimatizace (za poplatek cca 8 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 1,5 €/den), Wi-Fi zdarma
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
• recepce, zahrada, terasa 

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 180 m 

TYP PLÁŽE oblázková

Lefkos | Apartmánový dům

Corali
Pobyt pro 1. a 2. dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Vkusně zařízená studia v tradičním řeckém stylu, která nabízí 
klidnou atmosféru, se nachází na okraji letoviska Lefkos. 
Ubytování je situováno v zahradě, nad níž se rozprostírá 
majestátní pohoří. Vyhlášená pláž Potali s bílými oblázky je od 
hotelu vzdálena 350 m, nejbližší taverna se nachází cca 150 m, 
supermarket je vzdálen cca 300 m. Centrum letoviska Lefkos, 
které nabízí několik taveren, marketů a pláž s jemným pískem 
Gialou Horafi, je dostupné procházkou (cca 1,2 km). Na konci 
letoviska Lefkos za přístavem naleznete i příjemný záliv Limáni 
Panagia, dále otevřenou pláž Frangolimionas (cca 1,4 km) a 
nudistickou pláž Perdikás Potámi. Pobyt doporučujeme všem, 
kdo milují klid, pohodu a pravou řeckou atmosféru.  

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky pro dítě do 16 let 
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice, základní nádobí)
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•  trezor 
•  Wi-Fi zdarma
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  zahrada, terasa 

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 350 m

TYP PLÁŽE oblázková

Lefkos | Studia 

Blue Horizon
Pobyt pro dítě 
DO 16 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Rodinný aparthotel se nachází v mírném svahu nad zálivem 
vesničky Lefkos. Oblázková pláž se nachází přímo u aparthotelu 
(lehátka a slunečníky na pláži za poplatek). Součástí hotelu je 
tradiční řecká taverna a zahrada, která slouží k pěstování vlastního 
ovoce a zeleniny. Centrum letoviska je vzdáleno cca 1,5 km, 
kde naleznete další hezké pláže. Doporučujeme klientům, 
kteří vyhledávají klidná místa s krásným koupáním 
a řeckou atmosférou.

UBYTOVÁNÍ
•   standardní dvoulůžková studia s možností přistýlky s výhledem 

na moře
•   apartmány (mezonety) až pro 4 osoby s výhledem na moře
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice, základní nádobí)
•   SAT/TV, telefon
•   klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•   trezor (za poplatek cca 1,5 €/den)
•   balkon nebo terasa

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•   vstupní hala s recepcí
•   Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•   restaurace

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. Možnost dokoupení snídaní na místě.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m 

TYP PLÁŽE oblázková

Lefkos | Aparthotel

Potali Bay

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Příjemná studia se nacházejí v klidném prostředí oblíbeného 
letoviska Lefkos. Oblázkovo-písečná pláž (doporučujeme 
obuv do vody) je od domu oddělena místní pobřežní cestou, 
v docházkové vzdálenosti jsou i další krásné pláže Lefkosu 
včetně nudistické. Centrum letoviska s místními tavernami, 
bary a minimarkety je vzdáleno 50 m. Ubytování doporučujeme 
všem milovníkům tradičního Řecka, krásného koupání 
a klidného, romantického prostředí. 

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžková studia s možností přistýlky s výhledem na moře
•   dvoulůžková studia s možností přistýlky s výhledem  

do zahrady
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•   klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•   trezor (za poplatek cca 1,5 €/den)
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•   recepce, venkovní terasa
•   Wi-Fi ve společných prostorách zdarma

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Snídaně – servírované kontinentální.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

 Lefkos | Studia

Aegean Sea
Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Čtyřhvězdičkový aparthotel se skládá z pěti samostatných 
dvoupatrových budov, leží v blízkosti oblázkovo-písečné pláže 
Agios Nikolaos. Nedaleko se nachází restaurace, minimarket, 
zastávka autobusu (200 m). Centrum letoviska Arkassa je vzdáleno 
cca 1 km, hlavní město Pigadia 16 km. Doporučujeme klientům, 
kteří vyhledávají klidné, romantické prostředí.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  apartmán až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí) 
•  SAT/TV, klimatizace
•  trezor (za poplatek cca 1 €/den)
•  balkon nebo terasa
•  studia a apartmány s výhledem na moře za příplatek 

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  recepce
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
• TV místnost, minimarket
•  restaurace, dětské hřiště
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ 
Vlastní. 
Snídaně – servírované kontinentální, podávané v taverně 
nedaleko aparthotelu. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Arkassa | Aparthotel 

Royal Beach

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Pětipatrový luxusní hotelový komplex se nachází na mírně 
vyvýšeném místě, odkud můžete obdivovat krásné panoramatické 
výhledy na moře a do okolí. Oblázkovo-písečná pláž se nachází přímo 
u hotelu. Do historického centra hlavního města Pigadia lze dojít 
po cca 10 minutách chůze. Doporučujeme klientům, kteří preferují 
kvalitní služby hotelu a dostupnost živého centra města s možností 
návštěvy taveren, barů a nákupů v tradičních obchůdcích.  

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s bočním výhl. na moře
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s přímým výhl. na moře
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  lednice, SAT/TV, telefon, kávovar
•  klimatizace, trezor, minibar na vyžádání
•  balkon nebo terasa
•  na vyžádání v CK: pokoje typu Junior suite až pro 4 osoby 

(1 místnost)

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce, výtahy, TV místnost
•  Wi-Fi, internetový koutek za poplatek
•  restaurace, A´la carte restaurace, bar, snack bar, bar u bazénu
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky u bazénu 

i na pláži zdarma)
•  zahrada, sluneční terasa
•  stolní tenis, fitness, večerní programy

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. Za příplatek plná 
penze formou bufetu. Nápoje zahrnuty v ceně u obědů a večeří: 
voda, nealko nápoj, točené pivo a víno.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Pigadia | Hotel 

Alimounda Mare

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA
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Amoopi | Hotel

Albatros
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

Menší hotel, který se nachází v mírném svahu letoviska Amoopi, 
nabízí všem milovníkům tradičního Řecka nejen krásné výhledy 
do okolí, ale i klidné prostředí s rodinnou atmosférou. 
Možnost koupání je na pláži Votsalakia Beach (cca 300 m),
Big Amoopi Beach (cca 450 m) a na menších plážích, které jsou 
vytvořeny členitým pobřežím letoviska. Hlavní město Pigadia je 
vzdáleno 7 km a je dostupné místní dopravou (zastávka nedaleko 
hotelu). V letovisku Amoopi naleznete také tradiční obchůdky, 
taverny i bary.

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s výhledem na moře
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   klimatizace, lednice
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   recepce, trezor (za poplatek cca 1 €/noc)
•   Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•   místnost pro podávání snídaní
•   bar
•   bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma; na pláži za poplatek)
•   sluneční terasa

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – servírované kontinentální.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA
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Amoopi | Hotel

Sophia

Pigadia | Apartmánový dům 

Irene

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Menší rodinný hotel Sophia zařízený v tradičním řeckém stylu se 
nachází ve vzrostlé udržované zahradě plné olivovníků. Leží 
v klidné části letoviska Amoopi nedaleko od oblázkovo-písečné 
pláže Big Amoopi Beach, dostupná je i další krásná písečná pláž 
Votsalakia (cca 300 m). V blízkosti hotelu naleznete několik taveren 
a obchodů, hlavní město Pigadia je vzdáleno cca 7 km (dostupné 
místní dopravou) a letiště se nachází cca 10 km od letoviska. 
Doporučujeme milovníkům tradiční řecké atmosféry a krásného 
koupání a šnorchlování.

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje
•   sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•   SAT/TV, lednice
•   klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   recepce, TV místnost
•   trezor (za poplatek cca 10 €/týden)
•   Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•   restaurace, bar
•   bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířené kontinentální formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 200 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Apartmánový dům Irene leží na okraji hlavního města Pigadia, 
jehož centrum je vzdáleno cca 1 km. Dlouhá písečná pláž 
s pozvolným vstupem do moře je ve vzdálenosti cca 50 m; 
zde je možnost si pronajmout lehátka a slunečníky za poplatek. 
Dům obklopuje krásná zahrada se vzrostlými stromy a květinami. 
Doporučujeme rodinám s dětmi, ale i párům, kteří ocení 
dobrou dostupnost centra Pigadie nabízející možnost večerních 
procházek, posezení v tradičních tavernách i nákupní možnosti 
v obchůdcích.

UBYTOVÁNÍ
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  TV
•  Wi-Fi 
•  trezor (za poplatek cca 1 €/ den)
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/ den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•   sluneční terasa s možností grilování

STRAVOVÁNÍ 
Vlastní. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m

TYP PLÁŽE písečná

Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA
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Aparthotel skládající se ze dvou budov je postavený v tradičním 
řeckém stylu. Je oklopen udržovanou zahradou a poskytuje 
panoramatické výhledy na zátoku nebo okolní hory. Krásná 
oblázkovo-písečná pláž St. Nicolas je vzdálena cca 150 m (lehátka 
a slunečníky na pláži za poplatek). Centrum letoviska Arkassa 
s obchůdky, tavernami a autobusovou zastávkou se nachází 
cca 1 km od aparthotelu. Nejbližší nákupní možnosti jsou 
v blízkosti. Hlavní město Pigadia je vzdáleno cca 16 km. 
Upozorňujeme, že ubytování není vybaveno klimatizací. 
Doporučujeme všem, kdo mají rádi klid a řeckou atmosféru.

UBYTOVÁNÍ
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti, 3. a 4. lůžko formou sofa)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice, základní nádobí)
•  SAT/TV, telefon
•  trezor (za poplatek cca 1 €/den)
•  balkon nebo terasa

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 150 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Arkassa | Aparthotel

Montemar

Hotelový komplex několika budov leží v klidné části letoviska 
Afiartis přímo u oblázkovo-písečné pláže v krásné udržované 
zahradě. Hotel prošel v minulých letech kompletní rekonstrukcí. 
Za zábavou můžete vyjet do hlavního města Pigadia, které je 
vzdáleno cca 13 km. V hotelu je centrum windsurfingu. Tento 
hotel doporučujeme náročnějším klientům. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•  klimatizace (za poplatek cca 7 €/den)
•  lednice (za poplatek cca 4 €/den)
•  LCD TV, trezor, telefon
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, TV místnost
•  Wi-Fi v lobby za poplatek
•   restaurace s terasou, bar, dětské hřiště
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  za poplatek: minigolf (9 jamek), fitness, Wellness centrum 

(masáže, vířivka, parní lázeň)

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení obědů.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Afiartis | Hotel 

Irini Beach

Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Aparthotel leží v menším stejnojmenném letovisku Kyra 
Panagia, 70 m od jedné z nejkrásnějších pláží ostrova. Hlavní 
město Pigadia je vzdáleno cca 16 km (zastávka autobusu 
je v bezprostřední blízkosti aparthotelu). Poblíž najdete 
2 minimarkety a tavernu na pláži. Doporučujeme klientům, 
kteří vyhledávají klidnou dovolenou spojenou s krásným 
koupáním a plánují pronájem vozu pro poznávání ostrova. 

UBYTOVÁNÍ 
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  trezor (za poplatek cca 1 €/den)
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•  Wi-Fi (za poplatek cca 15 €/týden)
•  TV, telefon
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  recepce, bar
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  bazén se sluneční terasou, dětský bazén (lehátka 

a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ 
Snídaně – kontinentální snídaně formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 70 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kyra Panagia | Aparthotel 

Kyra Panagia
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz
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Řecko
Kréta
V řecké mytologii se praví, že když se otec lidí a bohů Zeus rozhodoval, kde 
se má narodit, vybral si jeskyni v pohoří Dikté na Krétě. Dodnes se tomu nikdo 
nediví, protože tento největší řecký ostrov, ležící jihovýchodně od Peloponésu, 
omývaný Egejským a Středozemním mořem, je divoce krásný, opojně voňavý 
a  vlídně romantický. Je to právě Kréta, kterou můžeme nazývat kolébkou 
Evropy a evropské civilizace. Zrodila se zde minojská civilizace – kdo by neznal 
bájný palác Knossos, Minotaura, Daidala a Ikara.

Kréta je nejrozmanitějším a zároveň nejjižněji položeným řeckým ostrovem. Sezó-
na zde trvá od května do října, a právě jarní a podzimní měsíce jsou nejvhodnější 
pro poznávání tohoto největšího řeckého ostrova. Za návštěvu stojí nejen Knossos, 
ale i Matala – středisko hippies z 60. let, či 18 km dlouhá soutěska Samaria. Mezi 
nejkrásnější historická města patří Rethymno, doporučujeme také výlet na ostrov 
Santorini nebo Spinalonga. Nejen tato kouzelná místa, ale i písečné a oblázkové 
pláže, malé zátoky a průzračné moře lákají každoročně tisíce turistů z celého 
světa. S naší cestovní kanceláří můžete prožít svoji dovolenou v nejznámějších 
letoviscích severní Kréty.

POBYTOVÁ TAXA
Upozorňujeme, že je v Řecku od ledna 2018 zavedena místní pobytová 
taxa, která je placená klienty přímo v  místě pobytu, a to na recepci hotelu 
či u majitele ubytování. 
Výše poplatku se liší pro jednotlivá ubytovací zařízení:
• 0,50 € za noc ve studiích či apartmánech všech kategorií
• 0,50 € za pokoj a noc pro 1-2 hvězdičkové hotely
• 1,50 € za pokoj a noc pro 3 hvězdičkové hotely
• 3,00 € za pokoj a noc pro 4 hvězdičkové hotely
• 4,00 € za pokoj a noc pro 5 hvězdičkové hotely
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HERSONISSOS
Hersonissos je jedním z nejstarších a největších turistických letovisek na Krétě. Roz-
kládá se na severním pobřeží podél písečných i oblázkových pláží, 30 km východně 
od Heraklionu. Je součástí velkého turistického komplexu, který zahrnuje střediska 
Stalida a Malia. Hersonissos je velmi živé městečko s řadou restaurací, kaváren, 
pizzerií, diskoték a nočních klubů. V Hersonissu si můžete zajezdit na koni, navštívit 
vodní park, sportovní centrum či využít širokou nabídku vodních sportů. Z malebného 
přístavu odplouvají lodě s výletníky do okolních přístavních městeček.

ANISSARAS, ANALIPSIS, GOUVES
Letoviska jsou součástí cca 6 km dlouhého pobřežního pásu na severu ostrova Kréta 
a leží v těsné blízkosti známého turistického letoviska Hersonissos. Všechny tři le-
toviska nabízí vše, co mají střediska mít – taverny, restaurace, bary, diskotéky. Lá-
kadlem pro rodiny s dětmi je vodní park Star Beach Water Park, který je vzdálen cca 
5 km. Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, krásná příroda a snadná 
dostupnost zajímavých památek, jsou dostatečným lákadlem pro trávení dovolené 
v těchto letoviscích.

MALIA, STALIDA
Původně dvě samostatná letoviska dnes tvoří jedno živé turistické letovisko asi 
35 km východně od hlavního města ostrova Kréta. Hlavní předností jsou nádherné, 
široké pláže se zlatým pískem s průzračně čistou vodou, které jsou vhodné pro rodiny 
s dětmi. Ve středisku dýchajícím typicky řeckou atmosférou najdete vše – restaurace, 
taverny a bary, diskotéky, obchody se suvenýry, které mají otevřeno dlouho do noci. 
V  blízkosti se nachází vykopávky minojského města Malia, po kterém je letovisko 
také pojmenováno.
 
BALI
Původní rybářská vesnička, která se rozrostla a změnila ve velmi příjemné turistické 
letovisko, zachovala si však původní vesnický ráz. Nad samotným městečkem se tyčí 
rozsáhlé pohoří, ze kterého se naskytne nádherný pohled na celou oblast. Převládají 
zde písečné pláže (místy s oblázky), které se nacházejí v menších zálivech. V centru 
letoviska najdete řadu kaváren, barů, diskoték, půjčoven aut a motorek. V  sezoně 
2015 zde byl zprovozněn tzv. Jura Splash – vodní park (www.jurasplash.com). Bali je 
v porovnání s ostatními letovisky menší a klidné, velmi příjemné místo pro odpočinek 
s dobrou polohou pro výlety po Krétě a s hezkým koupáním. 

AMOUDARA
Letovisko vzdálené 11 km od letiště a 4 km od hlavního města Heraklion, kam je 
možné se dopravit místními autobusovými linkami. Předností Amoudary je dlouhá 
písečná pláž, která ani v hlavní sezoně nebývá přelidněná, a která nabízí vodní spor-
ty. Letovisko je lemováno obchůdky, kavárnami, tradičními řeckými tavernami i bary 
a diskotékami.

ELOUNDA
Malebné a jedno z nejluxusnějších letovisek na Krétě leží na okraji Mirabelského zá-
livu (od Heraklionu je vzdálené cca 75 km, od Malie cca 35 km). V živém letovisku 
se nachází kostel, množství taveren a restaurací, pizzerií, kaváren a barů, obchůdků 
a také přístav, odkud denně odplouvají lodě na ostrov Spinalonga. V Eloundě jsou 
soustředěny převážně čtyř a pětihvězdičkové hotely, letovisko tedy doporučujeme 
náročnějším klientům.

PALÁC KNOSSOS – HERAKLION
cena: cca 51 € + cca 15 € vstup
Říká se, že kdo nenavštívil palác Knossos, nenavštívil Krétu. Palác 
Knossos byl největším palácem minojské civilizace. Před 4 000 lety byl 
ekonomickým, administrativním, náboženským a kulturním centrem této 
jedinečné civilizace. Po prohlídce paláce navštívíte hlavní město Herak-
lion založené v roce 828 arabskými piráty. Zastávka v městském trhu 
a procházka po pěší zóně s množstvím obchodů, kaváren a taveren se 
zcela jistě zalíbí všem návštěvníkům. 

ELOUNDA – OSTROV SPINALONGA – AGIOS 
NIKOLAOS 
cena: cca 65 € + cca 8 € vstup
Celodenní výlet, při kterém navštívíte přímořské městečko Elounda, 
odkud se výletní lodí přeplavíte na malebný ostrov Spinalonga s benát-
skou pevností ze 16. století. Tato pevnost sloužila jako léčebna pro malo-
mocné. Poté poplujete lodí na poloostrov Kolokitha, kde je v  kouzelné 
laguně čas na koupání a barbeque. Z Eloundy se autobusem dopravíte 
do města Agios Nikolaos, jež světlými plážemi lemuje okraj Mirabelského 
zálivu.

OSTROV CHRISSI
cena: cca 60 €
Plavba na nejjižnější místo Evropy tzv. Oslí ostrov s unikátním cedrovým 
lesem, křišťálově čistou vodou libyjského moře a proslulou pláží s bílým 
pískem přezdívanou Karibikem Kréty.

LASSITHI – KRASI – KERA
cena: cca 50 € 
Náhorní plošina Lassithi se nachází ve východní části ostrova, v pohoří 
Dikti ve výšce 850 m n. m., má rozlohu 60 km2. Najdete zde zajímavé 
archeologické lokality a nádherný klášter Panagia Kera. Nejoblíbenější 
zastávkou je jeskyně Dictean s mystickou atmosférou a stalagmity. Při 
tomto výletu můžete spatřit přírodní krásy pohoří Dikti, působivé sou-
těsky, pole, nádherné pláže a malebné vesničky. Vnitrozemí ostrova Vám 
zcela jistě učaruje.

Přehled letovisek

Výlety k zakoupení
v místě pobytu
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Rodinný aparthotel Athina leží ve svahu nad pláží, která je 
vzdálena pouhých 150 m od domu. Centrum letoviska Bali, kde 
najdete spoustu restaurací, barů, obchůdků a supermarket, je 
cca 70 m od studií. Doporučujeme milovníkům přírody a koupání.  
Hotel svou polohou a přístupem k pláži (sestup po schodech) 
není vhodný pro klienty s omezenou pohyblivostí. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  klimatizace
•  trezor (za poplatek cca 13 €/týden)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace s panoramatickým výhledem, bar u bazénu
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži 

za poplatek)
•  za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – kontinentální snídaně formou bufetu, servírované 
večeře formou menu (hlavní jídlo, salát, dezert).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 150 m

TYP PLÁŽE písečná

Bali | Aparthotel 

Athina

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Hotel Bali Beach & Village je komplex několika budov 
vystavěných ve svahu, odkud se můžete kochat fantastickými 
výhledy na záliv. Nachází se na severním pobřeží Kréty 
v rybářské vesničce Bali, 25 km východně od Rethymna a 45 km 
západně od Heraklionu. Vzdálenost do centra Bali s tradičními 
tavernami, restauracemi a supermarkety je 200 m, od písečné 
pláže 50 m. Komplex je rozdělen na 2 části – hotel Bali Beach 
(nad pláží) a hotel Bali Village (přes cestu nad hotelem Bali 
Beach). Hotel svou polohou a přístupem k pláži (sestup po 
schodech) není vhodný pro klienty s omezenou pohyblivostí.

UBYTOVÁNÍ 
•  Bali Beach: dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek 

s výhledem na moře (většina pokojů) 
•  Bali Village: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s bočním 

výhledem na moře nebo na bazén  
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice, klimatizace
•  balkon nebo terasa  

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, TV místnost
•  trezor (za poplatek cca 3 €/den)
•  Wi-Fi ve společných prostorách (za poplatek cca 3 €/hod)
•  internetový koutek (za poplatek cca 3 €/hod)
•  hlavní restaurace, 3 bary, plážový bar (není součástí all inclusive)
•  2 bazény, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénů zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  stolní tenis

STRAVOVÁNÍ 
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Lehké občerstvení během dne, odpolední káva a čaj, sušenky, 
zmrzlina pro děti. Neomezená konzumace vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů v místech a časech 
určených hotelem (10:30–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m 

TYP PLÁŽE písečná

Bali | Hotel

Bali Beach & Village

Pobyt pro 1. a 2. dítě 
DO 7 LET ZDARMA

ALL INCLUSIVE

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Studia Elpis se nacházejí na vyvýšeném místě v klidné části 
malebného letoviska Bali pouze 100 m od písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře, na kterou se dostanete přes 
místní komunikaci. Centrum s obchody, tavernami a kavárnami 
je vzdáleno cca 500 m od studií, nejbližší supermarket 20 m. 
Doporučujeme milovníkům klidnějšího prostředí, přírody 
a hezkého koupání.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností až dvou přistýlek
•  apartmány až pro 5 osob (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
• kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  SAT/TV, klimatizace 
•  trezor
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  recepce, Wi-Fi zdarma
•  bar u bazénu, terasa
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m 

TYP PLÁŽE písečná

Rodinný aparthotel s přátelskou atmosférou se skládá z několika 
přilehlých budov s apartmány a studii. Leží 60 m od písečné pláže 
s tmavším pískem a pozvolným vstupem do moře u krásné zátoky 
tradiční rybářské vesničky Bali. Restaurace, obchůdky a bary 
se nacházejí v těsné blízkosti aparthotelu (cca 50 m), centrum 
letoviska Bali je vzdáleno cca 100 m, autobusová zastávka 
cca 1,5 km. Doporučujeme všem věkovým kategoriím a vzhledem 
k možnosti apartmánů, i rodinám s dětmi.  

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice, základní nádobí)
•  klimatizace, SAT/TV, telefon
•  balkon nebo terasa
•  výhled na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor (za poplatek cca 15 €/týden) 
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma, TV koutek 
•  restaurace, snack bar s výhledem na moře, zahradní restaurace 

s koktejl barem (otevřeno červenec-srpen)
•  2 bazény (lehátka a slunečníky u bazénů zdarma; na pláži za 

poplatek), dětské hřiště
•  za poplatek: billiard a vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 60 m

TYP PLÁŽE písečná

Bali | Apartmánový dům

Elpis

Bali | Aparthotel 

Troulis

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Nevejdou se 
všechny ikony 

OBSAZENÍ

Pobyt pro dítě 
DO 6 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě ve studiu 
DO 6 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě v apartmánu 
DO 12 LET ZDARMA

až max.
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Zrekonstruovaný apartmánový dům Blue Horizon se nachází 
cca 100 m od písečné pláže v letovisku Bali, do centra se 
dostanete příjemnou procházkou během 10 minut (1 km). 
Nejbližší restaurace a obchůdky jsou vzdáleny 50 m. 
Doporučujeme milovníkům přírody a klidnějšího prostředí, 
kteří rádi využijí ke stravování tradiční řecké taverny.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  apartmány až pro 5 osob (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  klimatizace (za poplatek cca 5 €/den) 
•  trezor (za poplatek cca 10 €/týden)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  recepce, TV místnost
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  bar, bar u bazénu
•  bazén, sluneční terasa (lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma; na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m 

TYP PLÁŽE písečná

Bali | Apartmánový dům

Blue Horizon

Menší rodinný aparthotel s příjemnou atmosférou se nachází 
v klidnějším letovisku Analipsis, 350 m od písečné pláže přístupné 
po místní komunikaci. Centrum letoviska je vzdálené 1 km, živé 
a rušné letovisko Hersonissos 8 km. K dopravě můžete využít 
pravidelnou místní dopravu, zastávka autobusu leží pouze několik 
metrů od aparthotelu. Místo je vhodné pro strávení klidné dovolené.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  TV, telefon
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 10 €/týden)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  TV kout a internetový koutek 
•  restaurace, bar, snack bar
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, stolní tenis
•  za poplatek: billiard

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 300 m

TYP PLÁŽE písečná

Analipsis | Aparthotel 

Anthoula Village

Pobyt pro 3. a 4. osobu 
ZDARMA

Pobyt pro 1. a 2. dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

až max.
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Hotelový areál se skládá z hlavní budovy a několika dvoupatrových 
budov vystavěných v krásné zahradě. Nachází se na okraji letoviska 
Hersonissos, samotné centrum denní i noční zábavy je vzdáleno cca 
800 m od hotelu. Součástí hotelového komplexu je vodní a zábavní 
park Star Beach, který je situován u moře podél hotelového areálu, 
od kterého je oddělen místní komunikací. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, rychlovarná konvice)
•  SAT/TV, klimatizace, trezor
•  balkon nebo terasa 
•  na vyžádání v CK: rodinné pokoje až pro 6 osob (2 místnosti)

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, TV místnost 
• internet a Wi-Fi zdarma
•  hlavní restaurace, kavárna, bary
•  bazén s oddělenou dětskou částí, vířivka (lehátka, slunečníky 

a osušky u bazénu, na pláži a ve vodním parku zdarma)
•  vodní park Star Beach - bazény, dětský bazén, skluzavky, 

umělá řeka (11:00–18:00)  
•  dětské hřiště, fitness, basketbal, plážový volejbal
•  animační programy (v hlavní sezoně), minimarket
•  za poplatek: sauna, pára, masáže 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
odpolední káva, čaj a zákusek. Neomezená konzumace 
nealkoholických a místních alkoholických nápojů (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 80 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Hersonissos | Hotel

Star Beach Village

Stalida | Hotel 

Aktia Lounge

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Moderní hotelový komplex se skládá z hlavní budovy a několika 
vilek situovaných naproti hlavní budově přes místní komunikaci. 
Centrum letoviska s mnoha obchůdky, restauracemi a bary se 
nachází v bezprostřední blízkosti hotelu. Doporučujeme klientům, 
kteří uvítají hotel bez dětí, neboť tento hotel je určen pouze pro 
osoby od 17 let. Vhodné pro náročnější klientelu.  

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové promo pokoje 
•  standardní dvoulůžkové pokoje v hlavní budově
•  rodinné pokoje až pro 3 osoby 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, lednice, SAT/TV, telefon, trezor
•  balkon nebo terasa
•  dvoulůžkové pokoje s bočním nebo přímým výhledem 

na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, TV místnost, výtah, trezor
•  internetový koutek za poplatek, Wi-Fi 
•  hlavní restaurace, 2 restaurace A´la carte, 2 bary, snack bar 

u bazénu
•  2 bazény s mořskou vodou, sluneční terasa, vnitřní bazén 

(lehátka, slunečníky u bazénu i na pláži zdarma)
•  animační programy, plážový volejbal
•  za poplatek: SPA centrum, masáže, billiard, tenis, fitness

STRAVOVÁNÍ
Plná penze – snídaně, obědy a večeře formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná
Doplnit info
na přelepce
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Příjemné apartmány se nachází 200 m od široké písečné 
pláže na rozhraní dvou letovisek Stalida a Malia, které jsou 
vyhledávanou lokalitou pro letní dovolenou - nabízí možnost 
návštěvy místních taveren a barů i nákupní možnosti 
v obchůdcích. Nejbližší supermarket je od apartmánů 
vzdálen 20 m, hlavní centrum Malie je asi 800 m od domu. 
Doporučujeme klientům, kteří vyhledávají rušný večerní život, 
upřednostňují návštěvu tradičních taveren a rádi cestují 
po řeckých ostrovech, z nichž Kréta nabízí nejvíce možností 
poznat zajímavá a historicky cenná místa. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  SAT/TV
•  klimatizace (za poplatek cca 7 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 10 €/týden)
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  recepce, TV místnost, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma 
•  bar u bazénu, zahrada, sluneční terasa
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek) 
•  za poplatek: billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Snídaně – servírované kontinentální.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 200 m 

TYP PLÁŽE písečná

Malia | Apartmánový dům

Sunset
Pobyt pro 3. a 4. osobu 
ZDARMA

Stalida | Aparthotel

Dias Luxury

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Komplex velmi hezkých studií a apartmánů se nachází v letovisku 
Stalida cca 500 m od živého centra, pláž je vzdálena asi 
70 m. Studia jsou umístěna v přízemí s výhledem do zahrady. 
Doporučujeme klientům všech věkových kategorií i rodinám 
s dětmi, kteří rádi využijí večerních procházek, nákupů a zábavy.  

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  SAT/TV, telefon
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  lobby bar, bar u bazénu, snack bar 
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, zahrada

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – rozšířené kontinentální snídaně, večeře formou menu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 70 m

TYP PLÁŽE písečná

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA
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Starší hotel s jednoduchými pokoji a novým aquaparkem 
leží přímo u moře na skalnatém výběžku ve vzdálenosti cca 
23 km od letiště v Heraklionu. Hotel se skládá z hlavní budovy 
a vedlejších budov. Menší oblázkovou pláž s kamenitým vstupem 
naleznete přímo u hotelu (doporučujeme obuv do vody). Centrum 
letoviska Hersonissos je od hotelu vzdáleno cca 1 km, nejbližší 
nákupní možnosti, restaurace a taverny naleznete cca 200 m 
od hotelu. Doporučujeme méně náročným klientům, kteří hledají 
živé a zábavné prostředí.

UBYTOVÁNÍ 
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  rodinný pokoj s možností až dvou přistýlek (1 místnost)
•  rodinný pokoj až pro 5 osob (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice
•  trezor (za poplatek cca 3 €/den) 
•  klimatizace (3. 7.–23. 8. zdarma, ostatní termíny za poplatek 

cca 3 €/den)
•  balkon nebo terasa
•  pokoje s výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma 
•  restaurace, bary
•  bazén, dětský bazén, skluzavky (lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma; na pláži za poplatek)
•  stolní tenis, šipky, tenis, plážový volejbal, fitness, dětské hřiště, 

animační programy, obchody, minimarket
•  za poplatek: masáže, billiard

STRAVOVÁNÍ  
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Odpolední 
káva, čaj a zákusky. Neomezená konzumace nealkoholických 
a vybraných místních alkoholických nápojů v místech a časech 
určených hotelem (10:00–22:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázková

Hersonissos | Hotel 

Eri Beach & Village

ALL INCLUSIVE

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Pobyt pro dítě ve dvoulůžkovém pokoji 
DO 11 LET ZDARMA

Pobyt pro 3., 4., 5. osobu v rodinném pokoji 
ZDARMA
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Čtyřhvězdičkový hotel Evelyn Beach se nachází přímo 
na písečné pláži s drobnými oblázky a cca 400 m od rušného 
centra letoviska Hersonissos, kde najdete velké množství 
restaurací, barů, obchůdků a nočního vyžití. Známý vodní park 
najdete nedaleko hotelu (cca 1 km).

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky  
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, lednice, telefon, klimatizace
•  trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
•  vstupní hala s recepcí, výtah, TV místnost
•  Wi-Fi (za poplatek cca 10 €/týden)
•  internetový koutek za poplatek
•  restaurace, bar
•  za poplatek: billiard, lehátka a slunečníky, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. 
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, káva 
a čaj v odpoledních hodinách. Nealkoholické a vybrané místní 
alkoholické nápoje v místech a časech určených hotelem 
(11:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Hersonissos | Hotel

Evelyn Beach

Příjemný hotelový komplex se skládá z hlavní budovy a vilek 
rozmístěných v rozlehlé zahradě, od pláže je oddělen 
nefrekventovanou pobřežní komunikací. Leží v klidné části 
letoviska Analipsis – asi 800 m od centra, které je dostupné 
po promenádě. Centrum rušného letoviska Hersonissos (7 km) 
je dostupné místní dopravou. Doporučujeme klientům, kteří 
vyhledávají klidnější hotely blízko pláže se službami all inclusive.

UBYTOVÁNÍ 
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, rádio, telefon
•  klimatizace, lednice, trezor (za poplatek cca 1 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby zdarma
•  TV místnost, internetový koutek za poplatek
•  restaurace, lobby bar, snack bar
•  2 bazény (z toho jeden s mořskou vodou), 2 dětské bazény 

(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži za poplatek, 
osušky na vratnou kauci)

•  dětské hřiště, miniklub, animační programy, plážový volejbal, 
basketbal, stolní tenis, fitness, minimarket

•  za poplatek: tenisové kurty, billiard, sauna, masáže

STRAVOVÁNÍ 
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Lehké občerstvení během dne, odpolední káva, čaj a sušenky. 
Neomezená konzumace nealkoholických a vybraných místních 
alkoholických nápojů (10:00–24:00). 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 40 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Analipsis | Hotel 

Europa Beach

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 7 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Stalida Malia | Hotel

Niko Elen

Stalida | Aparthotel 

Electra II

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Menší rodinný hotel Niko Elen leží jen 100 m od písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře. Rozkvetlá a udržovaná zahrada 
okolo bazénu nabízí ideální místo pro odpočinek a relaxaci. 
Živé centrum letoviska Stalida-Malia s mnoha obchůdky, bary 
a restauracemi se nachází v bezprostřední blízkosti hotelu. 
Doporučujeme nenáročným klientům, kteří vyhledávají dovolenou 
s možností večerního vyžití.

UBYTOVÁNÍ 
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•  SAT/TV, telefon, lednice
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 2 €/den) 
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, TV koutek 
•  Wi-Fi v lobby zdarma
•  lobby bar, bar u bazénu
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži 

za poplatek)
•  za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ  
Snídaně – formou bufetu.
Polopenze – snídaně formou bufetu, večere formou bufetu 
v blízkém hotelu Kyknos Beach**** (cca 300 m).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná

Aparthotel Electra se nachází v klidné části letoviska Stalida, 
centrum leží cca 500 m od aparthotelu. Dům nabízí posezení na 
terase s výhledem na moře, které je ve vzdálenosti cca 20 m 
od studií, písečnou pláž naleznete cca 100 m od domu (lehátka 
a slunečníky jsou na pláži za poplatek). Bazén je možné využít 
u vedlejšího Aparthotelu Diaz (koupání je podmíněno konzumací  
v snack baru). Dům prochází v roce 2018 celkovou rekonstrukcí.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky s výhledem na moře
•  sociální zařízení (WC, sprcha)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 1 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  snack bar s Wi-Fi zdarma
•  venkovní posezení, terasa

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře formou menu. 
Polopenze je podávána v blízké taverně. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

94



ŘECKO | KRÉTA – HERAKLION

VOLEJTE ZDARMA  800 111 162   |   www.brenna.cz

Oblíbený hotelový komplex složený z devíti budov, postavený 
v tradičním krétském stylu, leží v klidnější části letoviska 
Gouves. Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
se nachází cca 100 m od hotelu, centrum letoviska 
s restauracemi, bary a obchůdky je od hotelu vzdáleno 
cca 15 minut chůze. Doporučujeme všem věkovým kategoriím, 
které vyhledávají all inclusive služby v hotelu nedaleko pláže. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice, klimatizace
•  trezor (za poplatek cca 3 €/den), Wi-Fi za poplatek
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah
•  Wi-Fi a internetový koutek za poplatek
•  restaurace, A´la carte restaurace, snack bar, bar u bazénu
•  3 bazény, dětský bazén, vnitřní bazén, skluzavky, sluneční 

terasa (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži 
za poplatek; plážové osušky za poplatek)

•  animační programy, fitness, dětské hřiště
•  za poplatek: billiard, stolní tenis, vodní sporty na pláži, SPA 

centrum (sauna, masáže)

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, během 
dne snack, zmrzlina, káva a čaj v odpoledních hodinách. 
Neomezené množství vybraných nealkoholických a místních 
alkoholických nápojů (10:30–22:45).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná

Gouves | Hotel 

St. Constantin

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro 1. dítě do 13 let  
a 2. dítě do 6 let ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

95



ŘECKO | KRÉTA – HERAKLION

VOLEJTE ZDARMA  800 111 162   |   www.brenna.cz

Hotelový komplex s příjemnou atmosférou se skládá z hlavní 
budovy, několika přilehlých budov a aquaparku. Písečná pláž 
s pozvolným vstupem do moře je vzdálená 400 m, centrum 
letoviska Gouves, kde najdete mnoho obchůdků, restaurací 
a taveren, je vzdáleno cca 500 m. Tento hotel doporučujeme 
zejména rodinám s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, klimatizace, lednice
•  trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah
•  Wi-Fi na recepci zdarma, internet za poplatek
•  restaurace, bar, snack bar, bar u bazénu
•  3 bazény, 2 dětské bazény, aquapark (lehátka a slunečníky 

u bazénů zdarma; na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, miniklub, animační programy, tenis, plážový 

volejbal, stolní tenis
•  za poplatek: Wellness centrum, masáže, billiard

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Lehké 
občerstvení během dne, káva a čaj. Neomezená konzumace 
nealkoholických a místních alkoholických nápojů (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 400 m 

TYP PLÁŽE písečná

Gouves | Hotel

Gouves Water Park

Příjemný hotel Porto Greco Village, který je postavený ve stylu 
krétské vesničky, se skládá z hlavní budovy a několika vedlejších 
budov rozmístěných v areálu. Leží 20 m od úzké pláže a cca 500 m 
od centra pulzujícího městečka Hersonissos. Nejbližší taverny, 
kavárny a nákupní možnosti jsou přímo u areálu hotelu.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, klimatizace, telefon, lednice
•  trezor (za poplatek cca 20 €/týden) 
•  balkon nebo terasa 
•  pokoje s výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
•  vstupní hala s recepcí, výtah, TV místnost
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma, internet za poplatek
•  restaurace, 2 A´la carte restaurace, bary, bar na pláži
•  5 bazénů, dětský bazén, sluneční terasa (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek, plážové osušky na kauci)
•  fitness, basketbal, minimarket, miniklub
•  za poplatek: billiard, SPA centrum (sauna, masáže, parní lázně)

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu.
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, káva, 
čaj a sladké pečivo v odpoledních hodinách, lehké občerstvení 
během dne. Neomezená konzumace nealkoholických a místních 
alkoholických nápojů (10:00–22:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 20 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Hersonissos | Hotel 

Porto Greco Village

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 6 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná

Gouves | Hotel 

Kalia Beach

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Menší hotelový komplex po rekonstrukci se skládá z hlavní 
budovy a pěti vedlejších budov, nachází se cca 15 m od kamenité 
pláže a 100 m od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře 
oddělené od hotelu místní komunikací. Centrum letoviska se 
spoustou obchůdků, barů a restaurací je vzdálené 15 min. chůze. 
K výletům po okolí můžete využít výletní vláček, který projíždí 
letoviskem nebo místní autobusovou linku. Hotel doporučujeme 
všem klientům, kteří ocení pobyt na klidnějším místě s možností 
vycházek kolem pobřeží.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje Superior
•  dvoulůžkové pokoje Superior s možností přistýlky s výhl. na moře
•  rodinné pokoje Superior až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  všechny typy pokojů jsou po rekonstrukci
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  telefon, lednice, klimatizace
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•  restaurace, bar, kavárna, snack bar u bazénu
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  zahrada, dětské hřiště, stolní tenis, minimarket
•  za poplatek: billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehký 
snack během dne. Neomezená konzumace vybraných místních 
nealkoholických a alkoholických nápojů v místech a časech 
určených hotelem (10:00–24:00).
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Gouves | Hotel

Kaissa Beach

Hotelový areál, postavený v krásné zahradě, leží přímo na 
široké písečné pláži s pozvolným vstupem do moře, který ocení 
především rodiny s dětmi. Centrum letoviska Malia se spoustou 
obchodů, restaurací a taveren se nachází 400 m od hotelu.

UBYTOVÁNÍ 
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky umístěné v hlavní budově
•  rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek umístěné v hlavní 

budově (palanda)
• superior zrekonstruované rodinné pokoje až pro 4 osoby 
  umístěné ve vilkách v zahradě (1 místnost)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, rádio, telefon, lednice
•  centrální klimatizace, trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•  balkon nebo terasa
•  standardní pokoje s výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah, TV místnost, Wi-Fi za poplatek
•  restaurace, snack bar, bar u bazénu
•  3 bazény, 2 dětské bazény (lehátka a slunečníky u bazénů  

i na pláži zdarma)
•  dětské hřiště, miniklub, minimarket
•  tenisové kurty, stolní tenis, fitness, minigolf, animační programy
•  za poplatek: billiard, masáže

STRAVOVÁNÍ 
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Lehké 
občerstvení během dne, odpolední káva a čaj. Neomezená 
konzumace vybraných nealkoholických a místních alkoholických 
nápojů v místech a časech určených hotelem (11:00–24:00). 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Malia | Hotel 

Sirens Beachplus

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Menší hotelový komplex se nachází u oblázkové pláže, od které 
je oddělen místní komunikací a cca 400 m od písečné pláže 
s pozvolným vstupem. Hotel se skládá z několika menších budov, 
nabízí příjemné posezení v restauraci s výhledem na moře. 
Centrum letoviska Gouves je vzdáleno cca 500 m, kde naleznete 
množství obchodů, restaurací, barů a taveren.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
• rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén – na vyžádání)
•  SAT/TV, telefon
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/den) 
•  trezor (za poplatek cca 2 €/den) 
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
•  vstupní hala s recepcí
•  internet za poplatek, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  hlavní restaurace, A´la carte restaurace, snack bar, bar u bazénu
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště
•  za poplatek: billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Neomezené množství vybraných nealkoholických a alkoholických 
nápojů místní výroby v časech a místech určených hotelem.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m

TYP PLÁŽE oblázková

ALL INCLUSIVE
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Hotel se nachází v klidné části letoviska Malia, asi 2 km 
od samotného centra, leží na široké písečné pláži. Komplex 
se skládá z dvoupatrové hlavní budovy a bungalovů; je umístěný 
do vzrostlé a udržované zahrady. Hlavní město Heraklion je 
vzdáleno od hotelu 35 km a městečko Agios Nikolaos, jehož 
návštěvu doporučujeme, je ve vzdálenosti 25 km. Vhodné 
pro klienty, kteří hledají pohodovou dovolenou přímo na pláži 
se službami all inclusive.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice
•  klimatizace
•  trezor (za poplatek cca 20 €/týden)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
•  vstupní hala s recepcí, výtah
•  Wi-Fi v lobby a internetový koutek za poplatek
•  restaurace s terasou, zahrada, hlavní bar, bar u bazénu,  

snack bar
•  2 bazény, dětský bazén, sluneční terasa (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, miniklub, minimarket, plážový volejbal, basketbal, 

stolní tenis
•  za poplatek: billiard, tenisový kurt

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, káva, čaj 
a sladké pečivo v odpoledních hodinách. Vybrané nealkoholické 
a místní alkoholické nápoje v místech a časech určených 
hotelem (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Malia | Hotel 

Malia Bay Beach Hotel & Bungalows

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 200 m

TYP PLÁŽE písečná

Stalida Malia | Aparthotel 

Meropi

ALL INCLUSIVE

Oblíbený hotel se nachází necelých 10 minut chůze od centra 
živého letoviska Malia; od písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře ho dělí 200 m. Tento velice příjemný aparthotel je 
díky svému zázemí a nově postavenému aquaparku ideální pro 
rodiny s dětmi. Výhodou je také blízkost centra s nepřeberným 
množstvím taveren, obchůdků a barů.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové apartmány s možností až tří přistýlek (2 místnosti) 

s kuchyňským koutem (lednice, vařič, mikrovlnná trouba, 
základní nádobí)

•   dvoulůžkové pokoje Superior v nové budově
•  dvoulůžkové pokoje Superior s privátním bazénem v nové budově
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon
•  klimatizace (za poplatek cca 6 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 21 €/týden)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  recepce, internet za poplatek
•  Wi-Fi zdarma (12 hodin/pobyt) u bazénů a recepce
•  dvě restaurace, snack bar, bar u bazénu
•  3 bazény, z toho 2 s oddělenou dětskou částí, aquapark 

(lehátka a slunečníky zdarma; na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště
•  za poplatek: billiard

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. 
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Vybrané místní alkoholické a nealkoholické nápoje v místech 
a časech určených hotelem (10:00–23:00).

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

až max.
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ALL INCLUSIVE

Komplex hotelu Bella Beach se skládá z několika nižších budov 
umístěných v krásné zahradě. Hotel leží v klidné části malého 
letoviska Anissaras, cca 40 m od široké písečné pláže (pláž 
je oddělena pobřežní komunikací). Další letovisko Analipsis je 
vzdáleno 500 m, pulzující městečko Hersonissos s pestrým 
nočním životem 4 km. Nejbližší nákupní možnosti, taverny a bary 
jsou vzdáleny cca 300 m od hotelu.

UBYTOVÁNÍ 
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•   rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, DVD přehrávač, klimatizace, lednice, telefon 
•   trezor (za poplatek cca 3 €/den), balkon nebo terasa
•  standardní pokoje s výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, A´la carte restaurace, 3 bary (plážový bar otevřen 

pouze červenec a srpen) 
•  bazén, dětský bazén, vnitřní bazén (lehátka, slunečníky 

a plážové osušky u bazénu i na pláži zdarma) 
•  dětská diskotéka, miniklub, nákupní arkáda, fitness, minigolf, 

hřiště na pétanque, stolní tenis, plážový volejbal, minifotbal, 
2 tenisové kurty (osvětlení za poplatek), animační programy

•  za poplatek: Wellness centrum, billiard, videohry

STRAVOVÁNÍ 
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu,  
odpolední sendviče v baru. Neomezená konzumace vybraných 
nealkoholických a místních alkoholických nápojů (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 40 m

TYP PLÁŽE písečná

Anissaras | Hotel 

Bella Beach

Pobyt pro dítě 
DO 6 LET ZDARMA

Rodinně vedený hotel s přátelskou atmosférou vzdálený 200 m 
od široké písečné pláže leží v centru letoviska Amoudara; 
hlavní město Heraklion je vzdáleno 4 km a je dostupné místní 
autobusovou dopravou. Nejbližší nákupní možnosti, taverny a bary 
se nacházejí v těsné blízkosti. Tento oblíbený hotel v ideální poloze 
k centru i k pláži doporučujeme všem, kteří vyhledávají dostupnost 
historických míst (Archeologické muzeum, palác Knossos) 
a především příjemné rodinné prostředí.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, lednice, varná konvice
•  klimatizace (za poplatek cca 3 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 10 €/týden)
•  balkon nebo terasa 
•  na vyžádání v CK: rodinné pokoje až pro 4 osoby

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce, výtah, Wi-Fi, internetový koutek, TV koutek
•  restaurace, A´la carte restaurace, bar, snack bar
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži 

za poplatek)
•  sluneční terasa, zahrada, dětské hřiště
•  billiard, barbeque

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 200 m 

TYP PLÁŽE písečná

Amoudara | Hotel

Roxaniplus
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Hotelový komplex se skládá z hlavní budovy a několika 
dvoupodlažních budov rozprostřených v zahradě. Je situovaný 
700 m od typické krétské vesničky Analipsis. Ke koupání můžete 
využívat menší hotelovou pláž v uměle vytvořené zátoce, která 
je oddělena od hotelu pouze místní komunikací, nebo veřejnou 
širokou pláž vzdálenou cca 170 m. 

UBYTOVÁNÍ 
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 oddělené místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon,  klimatizace, lednice
• trezor (za poplatek 15 €/týden)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  TV místnost, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  bar, restaurace, bar u bazénu
•  2 velké bazény, dětské bazény se skluzavkami (lehátka 

a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma, osušky na kauci)
•  dětské hřiště, miniklub, animační programy, stolní tenis, tenis, 

minigolf, volejbal, basketbal
•  za poplatek: billiard, sauna, vířivka, Wellness centrum

STRAVOVÁNÍ 
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Odpolední občerstvení, káva a čaj, zmrzlina. Neomezená 
konzumace vybraných místních nealkoholických  
a alkoholických nápojů v místech a časech určených hotelem 
(10:00–23:00).

Moderní hotelový komplex se nachází 4 km západně od 
Heraklionu v letovisku Amoudara cca 100 m od dlouhé písečné 
pláže. Cca 50 m od hotelu se nachází multikino s pěti 
promítacími sály a amfiteátrem a několik obchodů. Hotel 
doporučujeme rodinám s dětmi a klientům, kteří využijí blízkosti 
hlavního města k noční zábavě. 

UBYTOVÁNÍ 
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (1 místnost)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
• klimatizace, lednice, SAT/TV, telefon
•  trezor (za poplatek 1 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce, TV místnost
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, A´la carte restaurace, snack bar, bar u bazénu
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, hlídaní dětí za poplatek

STRAVOVÁNÍ 
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu. 
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké 
občerstvení během dne, odpolední káva, čaj. Neomezené 
množství vybraných nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby v časech a místech určených hotelem 
(11:00–22:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m 

TYP PLÁŽE písečná

Analipsis | Hotel

Stella Village

Amoudara | Hotel 

Marirena

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

ALL INCLUSIVE

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

ALL INCLUSIVE
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 200 m 

TYP PLÁŽE kamenitá

Hotel je postavený na kopci, odkud nabízí krásný výhled na 
zátoku Elounda a ostrov Spinalonga s benátskou pevností. 
Vesnička Elounda leží ve vzdálenosti cca 2 km a městečko Agios 
Nikolaos cca 10 km; zde naleznete obchody, restaurace, taverny 
a bary. Menší skalnatá pláž je vzdálena cca 200 mn od hotelu 
a cca 2 km od hotelu se nachází písečná pláž. Doporučujeme 
klientům, kteří hledají klidnou dovolenou s příjemným 
prostředím.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje 
•  Superior bungalovy s možností až dvou přistýlek s výhledem 

na moře
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon
•  klimatizace, minibar
•  trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU 
•  vstupní hala s recepcí
•  internetový koutek za poplatek a Wi-Fi za poplatek
•  hlavní restaurace, bar, snack bar 
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, stolní tenis, tenis, minigolf
•  za poplatek: billiard

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

Elounda | Hotel 

Elounda Ilion
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

Pobyt pro dítě 
DO 11 LET ZDARMA

103



VOLEJTE ZDARMA  800 111 162   |   www.brenna.cz

Řecko
Santorini
Jeden z nejkrásnějších řeckých ostrovů, Santorini, patří do sku-
piny Kykladských ostrovů a díky vulkanické činnosti, která se 
podepsala na jeho povrchu, je skvostem mezi řeckými ostrovy 
v Egejském moři. Nynější souostroví 4 ostrovů je zbytkem velkého 
sopečného ostrova Théra, jež byl v 17. stol. př. n. l. zničen mohut-
ným výbuchem. Tato erupce byla inspirací pro legendu o  bájné 
Atlantidě, která náhle zmizela ze světa. Podle legendy tuto vzkvé-
tající zemi ležící na místě dnešního ostrova Santorini zničil právě 
výbuch sopky. Celková rozloha ostrova je cca 80 km² a nejvyšší 
vrchol Profitis Ilias ční do výšky 567 m n. m. 

Hlavním městem ostrova Santorini je město Thira, které leží 
v  severní části ostrova. Jedná se o krásné město tyčící se nad 
kráterem, které je proslulé svými typickými bílými domy či 
kostelíky s modrými střechami. Do města vede klikatá cesta 
s 587 schody z malého přístavu Skala. Můžete vystoupat pěšky 
nebo na  hřbetech mul či využít kabinovou lanovku. Souostroví 
Santorini, Thirassia, Nea Kameni a Palea Kameni má cca 
10 000 obyvatel. 

Velkým lákadlem ostrova jsou zajímavé pláže, které mají díky 
vulkanické činnosti neobvyklé zbarvení. Na jihovýchodě ostrova 
u letoviska Perissa nebo Kamari najdete široké pláže s  tmavým 
pískem, který s jasně modrým mořem tvoří pozoruhodný kontrast. 
Na jihozápadě ostrova stojí za návštěvu Bílá a Červená pláž, které 
Vás okouzlí svým zbarvením.

Romantické bílé domky s  modrými okenicemi vystavěné 
v příkrém svahu s růžovými květy – to je Santorini, které se řadí 
k nejromantičtějším místům světa, a je velmi častým lákadlem 
fotografů a malířů.

POBYTOVÁ TAXA
Upozorňujeme, že je v Řecku od ledna 2018 zavedena místní 
pobytová taxa, která je placená klienty přímo v  místě pobytu, 
a to na recepci hotelu či u majitele ubytování. 
Výše poplatku se liší pro jednotlivá ubytovací zařízení:
• 0,50 € za noc ve studiích či apartmánech všech kategorií
• 0,50 € za pokoj a noc pro 1-2 hvězdičkové hotely
• 1,50 € za pokoj a noc pro 3 hvězdičkové hotely
• 3,00 € za pokoj a noc pro 4 hvězdičkové hotely
• 4,00 € za pokoj a noc pro 5 hvězdičkové hotely
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KAMARI
Letovisko Kamari patří k nejvyhledávanějším letoviskům jihovýchodní části ostrova Santorini. 
Je vzdáleno 3 km od letiště, proto je potřeba počítat s občasným hlukem přelétávajících letadel. Na-
bízí širokou, 2 km dlouhou pláž s tmavým hrubším pískem vulkanického původu (místy s oblázky), 
podél které se táhne promenáda plná obchůdků, restaurací a taveren. Milovníci historie se mohou 
vydat do hlavního města Thira, které je z Kamari vzdáleno pouhých 11 km a kam se pohodlně do-
pravíte místním autobusem. Pěší procházkou se můžete vydat do archeologického naleziště Thira. 
Letovisko Kamari s tradičním kostelem a řadou úzkých uliček s romantickými zákoutími vytváří 
ideální podmínky pro strávení příjemné dovolené.

Přehled letovisek

Výlety
OKRUH OSTROVEM A ARCHEOLOGICKÉ 
NALEZIŠTĚ AKROTIRI 
cena: cca 42 € 
Celodenní autobusový výlet nejen za historií ostrova Santorini. Prv-
ní zastávkou je klášter proroka Eliáše z 16. století, který je postaven 
na nejvyšším bodě ostrova s krásným panoramatickým výhledem 
na celý ostrov. Poté budete pokračovat do tradiční vesnice Megalo-
chori, odkud se vydáte dále na jih ostrova k návštěvě černé písečné 
pláže Perivolos, kde budete mít možnost koupání, návštěvy místní-
ho vinohradu s degustací vína. Poslední zastávkou je archeologické 
naleziště Akrotiri (vstup cca 12 €). Toto naleziště sahá až do dob 
před 6 tisíci lety. Procházka prehistorickým městečkem je skuteč-
ným výletem do minulosti.

LODNÍ VÝLET NA LÁVOVÉ OSTROVY
cena: cca 43 €
Celodenní lodní výlet začíná plavbou z přístavu Athinios na lávový 
ostrov Nea Kameni, kde budete mít možnost vystoupat na okraj 
stále aktivní sopky. Po prohlídce kráteru se přeplavíte na druhou 
stranu ostrova se spoustou horkých pramenů, v jejichž zelených 
sirných vodách se budete moci vykoupat. Poslední zastávka je 
na ostrově Thirassia, který byl před velkou erupcí součástí ostro-
va Santorini. Zde si můžete zaplavat v moři, zakoupit oběd nebo 
se projít po vesničce Manolas. Plavbu zpět na ostrov Santorini si 
vychutnáte v příjemném odpoledním slunci na palubě lodi.

ZÁPAD SLUNCE  
A TRADIČNÍ VESNIČKY OSTROVA
cena: cca 35 €
Absolvováním tohoto odpoledního výletu navštívíte vesnici du-
chů Mesa Gonia, která byla po velkém zemětřesení v roce 1956 
opuštěna a nyní se postupně opět zabydluje. Další zastávkou je 
tradiční ves nice Pyrgos, která je ukázkou kykládské architektury 
s byzantskými kostely a nachází se na jednom z nejvyšších míst 
s  krásným výhle dem na ostrov Santorini. Cestou se zastavíte 
ve starém šlechtickém sídle Imerovigli, kde navštívíte zříceninu 
hradu na okraji kráteru. Cílovým místem výletu je vesnice Oia, 
kde si můžete vychutnat překrásný západ slunce.

VEČERNÍ PLAVBA LODÍ
cena: cca 55 €
Ve večerních hodinách se vydáte z přístavu Athinios na roman-
tickou plavbu kolem sousedních lávových ostrovů, při které se 
o nezapomenutelný zážitek postará západ slunce nad kouzelným 
ostrovem Santorini. Na palubě se bude podávat lahodná večeře 
formou bufetu.

BAREVNÉ PLÁŽE 
VULKANICKÝCH OSTROVŮ
cena: cca 53 €
Půldenní odpočinkový výlet za nejkrásnějšími plážemi začíná plav-
bou lodí z přístavu Athinios. Nejdříve zamíříte k ostrůvku Aspronisi, 
kde se zastavíte na koupání a piknik. Poté poplujete k nejzajíma-
vějším plážím ostrova Santorini, které jsou díky vulkanické činnosti 
neobvykle zbarvené. Bílá a Červená pláž Vás jistě okouzlí a koupání 
na nich bude nezapomenutelným zážitkem.

k zakoupení
v místě pobytu

vesnice Oia
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Rodinný apartmánový dům Lefteris se nachází v klidném 
prostředí 200 m od centra letoviska Kamari, kde najdete 
spoustu obchůdků, restaurací, barů a taveren. Oblíbená písečná 
pláž s tmavým pískem a s oblázky je vzdálena pouze 80 m. 
Do hlavního města Thira (8 km) Vás pohodlně doveze místní 
autobus (zastávka 300 m od domu). Na pláži můžete využít 
nabídku vodních sportů za poplatek. Ubytování v apartmánech 
doporučujeme rodinám s dětmi, které nevyhledávají velké 
hotelové komplexy. 

UBYTOVÁNÍ
•  studia s možností přistýlky
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti, mezonet)
•  sociální zařízení (WC, sprcha)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, varná konvice, základní nádobí)
•  klimatizace (za poplatek cca 5 €/den)
•  trezor (za poplatek cca 1 €/den), TV
•  balkon nebo terasa

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. 
Snídaně – formou bufetu v hotelu Kymata.
Večeře – servírované večeře formou menu podávané 
v nedaleké restauraci.
Polopenze – snídaně a večeře dle výše uvedených informací.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 80 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kamari | Apartmánový dům

Villa Lefteris

Studia Santorini Houses se skládají ze 3 budov, leží v blízkosti 
centra letoviska Kamari, které si Vás podmaní překrásným 
výhledem na hory a pobřeží. V sousedním hotelu Iris Boutique 
3* můžete využívat venkovní bazén a služby hotelové recepce. 
Dobrá poloha studií vybízí k procházkám do okolí nebo do 
centra letoviska Kamari. Doporučujeme navštívit malý kostelík 
Panagia Katefiani, který je postavený v horách, nebo blízké 
archeologické naleziště Thira.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia
•  sociální zařízení (WC, sprcha)
•  kuchyňský kout (lednice, vařič, základní nádobí)
•  klimatizace, trezor
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY DOMU
•  bazén u vedlejšího hotelu Iris Boutique 3*(lehátka 

a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. 
Snídaně – rozšířené kontinentální formou bufetu v hotelu 
Iris Boutique 3*.
Večeře – servírované formou menu podávané  
v nedaleké restauraci.
Polopenze – snídaně a večeře dle výše uvedených informací.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 80 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kamari | Studia 

Santorini Houses

Pobyt pro 3. a 4. osobu 
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Tříhvězdičkový aparthotel s přátelskou atmosférou leží pouhých 
50 m od oblázkovo-písečné pláže v klidném prostředí letoviska 
Kamari. Do centra letoviska se spoustou taveren, restaurací, 
obchůdků a barů dojdete během několika minut. 
Aparthotel prošel rekonstrukcí společných prostor.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s lednicí
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky s kuchyňským koutem 

(lednice, vařič, základní nádobí)
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  klimatizace, SAT/TV, trezor
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU 
•  recepce, trezor za poplatek
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma 
•  místnost pro podávání snídaní
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma;  

na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ
Vlastní (studia).
Snídaně – rozšířené kontinentální formou bufetu. 
Večeře – servírované večeře podávané v blízké taverně.
Polopenze – snídaně a večeře dle výše uvedených informací. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kamari | Aparthotel

Kymata

Na konci 3 km dlouhé promenády táhnoucí se podél pobřeží 
leží na malém kopci tento příjemný hotel postavený v tradičním 
ostrovním stylu. Po promenádě plné obchůdků a restaurací 
se dostanete do centra během 5 minut chůze. K široké pláži 
s tmavým pískem a oblázky vede silnice přímo od hotelu. Hotel 
je díky zahradě plné zeleně vhodným místem k odpočinku a relaxaci.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s lednicí
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky s kuchyňským koutem 

(lednice, vařič, základní nádobí)
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  SAT/TV, telefon,  klimatizace, trezor
•  balkon nebo terasa
•  superior pokoje/studia po rekonstrukci za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU 
•  vstupní hala s recepcí,  místnost se SAT/TV
•   Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•   restaurace na podávání snídaní,  bar, bar u bazénu, zahrada
•  2 bazény, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ
Vlastní (studio). Možnost dokoupení rozšířených  
kontinentálních snídaní formou bufetu.
Snídaně (pokoj) – rozšířené kontinentální, formou bufetu.
Možnost dokoupení servírovaných večeří (salát, hlavní chod 
a dezert) v taverně. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kamari | Aparthotel 

Blue Sea

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Kvalitní komplex složený ze čtyř budov se nachází v letovisku 
Kamari. Promenáda s tavernami, bary a obchody je vzdálena 
pouhých 100 m. Na oblíbenou širokou pláž s tmavým pískem 
a oblázky se dostanete přes místní komunikaci. Hotelový 
areál se zahradou plnou zeleně umožňuje nádherný výhled na 
moře. Doporučujeme pro prožití klidné a pohodové dovolené 
s možnostmi zábavy v blízkém okolí. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  SAT/TV, telefon
•  klimatizace, Wi-Fi,   trezor, lednice
•  balkon nebo terasa 
•  na vyžádání v CK: Junior suite a Superior Junior suite (pokoje 

s privátní venkovní vířivkou) 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, SAT/TV místnost
• Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  2 restaurace, bar u bazénu, plážový bar
•  2 bazény, dětský bazén, venkovní vířivka (lehátka, slunečníky 

a osušky u bazénu i na pláži zdarma)
•   za poplatek: Wellness centrum (sauna, turecké lázně, masáže)

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu.
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kamari | Hotel

Afroditi Venus Beach & Spa

Malý, útulný hotel s rodinnou atmosférou leží v centru letoviska 
Kamari, od krásné černé oblázkovo-písečné pláže je oddělený 
jen místní komunikací. V blízkosti hotelu je spousta obchodů, 
restaurací, taveren a barů, cca 50 m od hotelu se nachází 
autobusová zastávka se spojením do města Thira, které je 
vzdálené 8 km. Doporučujeme především párům, které ocení 
blízkost centra s možností večerní zábavy.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha)
•  SAT/TV, klimatizace, lednice
•  trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
• Wi-Fi v lobby zdarma
•  místnost pro podávání snídaní

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – kontinentální formou bufetu.
Polopenze – kontinentální snídaně formou bufetu, večeře 
formou menu (salát, hlavní chod a dezert) servírované  
v blízké taverně.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 20 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kamari | Hotel 

Kamari Blu Boutique

Pobyt pro dítě 
DO 6 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Kamari | Aparthotel

Sigalas
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

Příjemný aparthotel postavený v moderním tradičním kykladském 
stylu leží přímo u oblázkovo-písečné pláže na okraji letoviska 
Kamari cca 3 km od letiště (je třeba počítat s občasným hlukem). 
Hlavní město Thira je vzdáleno 8 km od hotelu. Klienti mohou 
využít pro svůj odpočinek soukromou hotelovou pláž. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s lednicí
•  dvoulůžková studia
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti) 
•  studia a apartmány mají kuchyňský kout (lednice, vařič, 

základní nádobí, kávovar)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, klimatizace, trezor
•  balkon nebo terasa
•  apartmány s výhledem na moře za příplatek 

VYBAVENÍ A SLUŽBY APARTHOTELU
•  recepce, TV místnost
•  trezor, Wi-Fi ve společných prostorách a internetový koutek 

zdarma
•  místnost pro podávání snídaní, restaurace, snack bar u bazénu
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma, 

plážové osušky za poplatek)

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířené kontinentální formou bufetu.
Polopenze – snídaně rozšířené kontinentální formou bufetu, 
večeře formou menu (salát, hlavní chod a dezert) servírované 
v blízké taverně.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná
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Přátelská atmosféra tříhvězdičkového hotelu Armonia 
postaveného v tradičním stylu Vám zaručí ničím nerušenou 
dovolenou v příjemném prostředí. Hotel se nachází blízko 
centra letoviska Kamari (cca 200 m), oblázkovo-písečná pláž 
je vzdálena pouhých 50 m. Pokoje jsou jednoduše, ale vkusně 
a účelně vybaveny. Doporučujeme milovníkům tradiční 
řecké atmosféry.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén)
•  SAT/TV, klimatizace, lednice 
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce, trezor za poplatek, TV místnost
•  Wi-Fi v recepci zdarma
•  místnost pro podávání snídaní, bar
•  zahrada
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma;  

na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – kontinentální formou bufetu. 
Polopenze – kontinentální snídaně formou bufetu, 
večeře formou menu (salát, hlavní chod a dezert) servírované  
v blízké taverně.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kamari | Hotel

Armonia

Příjemný hotel Atlas Boutique leží pouhých 30 m od krásné 
písečné pláže s tmavým pískem a oblázky. Centrum letoviska 
Kamari se nachází 100 m od hotelu. Hotel prošel celkovou 
rekonstrukcí. Pobyt v tomto hotelu doporučujeme i náročnějším 
klientům. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, lednice, klimatizace, trezor
•  balkon nebo terasa
•  pokoje typu Superior s vlastní venkovní vířivkou za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí 
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  bar u bazénu
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma;  

na pláži za poplatek)

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – kontinentální formou bufetu.
Možnost dokoupení servírovaných večeří v blízké taverně.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 30 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kamari | Hotel 

Atlas Boutique

Pobyt pro dítě 
DO 7 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Čtyřhvězdičkový hotel, který prošel celkovou rekonstrukcí, 
je postaven v tradičním kykladském stylu, nachází se přímo 
na pláži a v centru letoviska Kamari. V tomto hotelu prožijete 
klidnou a pohodovou dovolenou s možnostmi zábavy v blízkém 
okolí. Hotel doporučujeme všem věkovým kategoriím 
i náročnějším klientům.

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
•   pokoje Superior s možností přistýlky s vlastní vířivkou
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   trezor za poplatek, SAT/TV, lednice, klimatizace, telefon, Wi-Fi
•   balkon nebo terasa
•   pokoje s výhledem na moře za příplatek 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, TV místnost
•   Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•   restaurace, snack bar u bazénu
•   bazén se sluneční terasou (lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek), vířivka

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu.
Možnost dokoupení večeří formou menu v hotelové restauraci.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Kamari | Hotel

RK Beach

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•  balkon nebo terasa

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířené kontinentální.

CENA ZAHRNUJE
•  leteckou přepravu Praha – Santorini – Praha
•  ubytování se snídaní (2× nocleh Paros, 3× nocleh Naxos,  

5× nebo 6× nocleh Santorini) v hotelech kategorie   
nebo  

•  transfery letiště/přístav/hotel/letiště
•   lodní lístek trajektem třídy C na Paros, Naxos a Santorini
•  služby českého delegáta na Santorini

Jedinečná možnost, jak poznat 3 ostrovy v průběhu jednoho pobytu.
Po příletu na Santorini strávíte první noc na ostrově Santorini, druhý den se přeplavíte na ostrov 
Paros, kde strávíte 2 noci. Paros leží v Egejském moři a je považován za jeden z nejkrásnějších 
ostrovů Kykladského souostroví. Velikostí je třetím největším ostrovem Kyklad - jeho rozloha 
je cca 195 km².  Dříve byl Paros znám jako naleziště bílého mramoru, z něhož byla vytesána 
i socha Venuše Mélské. Ostrov je také rodištěm básníka Archilochose a malíře Polygnotose. Paros 
nabízí návštěvníkům exotické scenérie, velmi příjemné klima i příznivé podmínky pro surfování. 
Nekonečně dlouhé písečné pláže patří mezi nejkrásnější na řeckých ostrovech.

Dalším místem, které v Egejském moři navštívíte, bude ostrov Naxos – největší ostrov Kyklad, 
pobyt zde je opět na 3 noci. Leží mezi ostrovy Mykonos a Ios, západně od Paru. Jeho rozloha činí 
428 km².  Správní středisko Chora se nachází na severozápadě ostrova a její dominantou je hrad 
v centru a portál nedostavěného Apollónova chrámu na výběžku pevniny do moře, nazývaný též 
Portara. Dle řecké mytologie se na Naxosu narodil a oženil bůh Dionýsos. Zeus (otec boha Dionýsa) 
zde trávil své dětství a mládí. Právě po Diovi je pojmenován nejvyšší bod ostrova, který dosahuje 
výšky 1 001 m n. m. Ostrov vyniká kouzelnou pestrostí přírody, rozprostírají se zde hory a kopce 
střídány údolími a říčkami; tyrkysové moře je odděleno od pevniny plážemi se zlatavým pískem. 
Pláže na Naxosu jsou proslulé svou nekonečnou délkou, křišťálově čistou vodou i malebnou 
krajinou v okolí.
  
Vaši cestu zakončíte na ostrově Santorini, kde strávíte zbylou část pobytu. Ostrov má jen 80 km². 
Santorini je nejjižnějším ostrovem Kyklad a je to vlastně do moře propadlý vrchol sopky. Erupce, 
která se odehrála před několika tisíci lety, byla inspirací pro legendu o bájné Atlantidě, vzkvétající 
civilizaci, která náhle zmizela ze světa. Říká se totiž, že tato pohádková země bývala na místě 
dnešního ostrova Santorini, a že to byla právě sopka, která se postarala o její konec. Hlavním 
lákadlem ostrova jsou neobvykle zabarvené pláže – na jihu ostrova naleznete Rudou pláž, Bílou 
pláž, barevně je doplňuje Vlychada s tmavošedým pískem. Ze zajímavých míst doporučujeme 
návštěvu Thiry – malé domky zapuštěné do skály mají výhled na moře nebo do krajiny.

Výše uvedený program se může změnit dle aktuálního provozního řádu trajektů. 
Název hotelu a letovisko, kde strávíte pobyt, budou upřesněny po příjezdu na daný ostrov.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

Kombinace ostrovů

Paros + Naxos + Santorini

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Turecko

Turecká riviéra

Turecko je země s nádechem Orientu, sluncem zalité písečné a oblázkové pláže 
s průzračně čistou vodou, nekonečné stepi, divoké vodopády, úrodné nížiny 
plné ovoce a  zeleniny, nespočetné antické památky a pohostinní lidé. To vše 
Vám může poskytnout země, která představuje most mezi dvěma kontinenty – 
Evropou a Asií a dvěmi kulturami – křesťanskou a islámskou. Tato země svojí 
polohou (rozloha 780 000 km2, 65 miliónů obyvatel) patří mezi nejvýzna mnější 
v celém regionu východního Středomoří a Blízkého východu. Turecké pobřeží 
je vedle Istanbulu hlavním turistickým lákadlem země. Turecko je právem 
považováno za pokladnici historických skvostů. Právě tady vedle sebe naleznete 
antické památky, byzantské chrámy, štíhlé minarety a dva ze sedmi divů světa 
– mauzoleum v Halikarnassu a Artemidin chrám v Efesu. 

Po příjemně stráveném dni na pobřeží začíná v každém větším městečku noční 
život. Nekonečné dlouhé uličky stánků na bazarech, zlato, smlouvání s obchod-
níky a pestrobarevné koberce s orientálními motivy, to vše neodmyslitelně patří 
k místnímu koloritu. V mnoha kavárničkách můžete ochutnat sladké šťavnaté 
zákusky s vůní růží, tradiční černý a jablečný čaj, a také speciality středomořské 
kuchyně s množstvím ryb, zeleniny a chutné jemné jehněčiny. Na své si přijdou 
jak milovníci slunce, tak i gurmáni, dobrodruzi a cestovatelé.

Pohoří Taurus, se svými svahy porostlými piniemi, jako mohutný prstenec obe-
myká zálivový pás jihotureckého pobřeží, jehož centrem je město Antalya. Jako 
hradba chrání tento krásný kout Turecka před nepříznivými povětrnostními vlivy 
z vnitrozemí a vytváří mikroklima, které výtečně slouží palmám a banánovníkům, 
olivám a citrusům. Jistota více než tří set slunečných dnů a úžasně čisté a teplé 
moře si zase pochvalují turisté, pro něž je pobřeží mezi městy Kaş na západě a 
Alanya na východě Tureckou riviérou s možností koupání od dubna až do listo-
padu. Jde o pás krásných písečných a oblázkových pláží. Oblast je vyhledávána 
zejména pro nefalšovanou chuť orientu, prožití nádherné dovolené u moře se 
sluneční garancí a pro výhodné nákupy. Nesmíme také zapomínat na historické 
památky, kterých nám zde antika zanechala dost.

Konakli
Avsallar
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ALANYA
Oblíbené centrum turistů ležící ve východní části riviéry nabízí dostatek příležitostí 
k  zábavě i  prožití klidné či aktivní dovolené. Město Alanya založené ve 3. století 
př. n. l. bylo v římských dobách pirátskou pevností, proslulou v celém Středomoří. 
Nad někdejším sídlem pirátů ční dosud mohutná pevnost, z jejichž širokých bašt se 
otevírá pohled na překrásnou Kleopatřinu pláž. Své jméno má po egyptské královně 
Kleopatře, která získala pevnost jako dar od Marca Antonia. Dnes je Alanya zná-
má svými nekonečnými plážemi, banánovými plantážemi, vůní ovocných zahrad, 
pestrými ulicemi plnými obchodů nejen s kůží a zlatem, restauracemi, kavárnami 
a Starým městem.

KONAKLI
Vyhledávané letovisko Konakli leží přibližně 12 km západně od Alanye. Moderní hotely 
jsou citlivě začleněny do okolní přírody, krásné pláže a čisté moře jsou stvořené pro 
strávení příjemné dovolené. Centrum letoviska nabízí několik restaurací, obchůdků, 
za nočním životem však doporučujeme vyrazit do centra Alanye (velmi dobré spojení 
místními minibusy - dolmuš). Konakli navštěvují turisté, kteří vyhle dávají klidné prožití 
dovolené.

COLAKLI/GÜNDOGDU
Tato turistická letoviska jsou jakýmsi předměstím Side. Nabízejí nespočet restaurací, 
barů a obchůdků. Do centra historického města Side (10 km) se dostanete velmi dob-
rým spojením místními minibusy nebo taxi.

SIDE
Populární letovisko Side se nachází cca 75 km na východ od Antalye a kdysi patři-
lo k  nejkrásnějším městům antického světa. Moderní hotelové komplexy se střídají 
se vzácnými památkami, naleznete zde syntézu antiky a současnosti. Již při vstupu 
do města můžete obdivovat antický amfiteátr, který byl schopen pojmout až 20 tisíc 
sedících diváků, mohutné městské hradby, Athénin a Apollónův chrám. Bylo to také 
místo setkání Antonia a Kleopatry. Malebný starověký přístav je obklopen řadou ty-
pických restaurací. Kromě kouzelné atmosféry tohoto malebného městečka zde také 
najdete množství nákupních možností, barů a diskoték. Letovisko je lemováno nádher-
nými dlouhými písečnými plážemi, které nabízejí pestré sportovní vyžití.

MANAVGAT – KIZILAĞAC
Město Manavgat se rozkládá na obou březích stejnojmenné řeky, je obklopeno ze se-
veru horskými pásmy pohoří Taurus a z jihu omýván vlnami Středozemního moře. Vý-
jimečnou podívanou představují Manavgatské vodopády a nedaleká jezera Titreyengol 
a Oymapinar. Ideálním místem k odpočinku je i borovicový háj Sorgun, stejně jako řada 
parků přímo v Manavgatu. Manavgat leží asi 6 km od historického města Side. Toto 
obchodní město s 96 000 obyvateli pořádá každé pondělí trhy, které stojí za návštěvu. 
10 km od města Manavgat se nachází přímořská část Kizilağaç, kde najdete jedny 
z nejluxusnějších hotelů na Turecké riviéře.

BELEK
Belek je malé letovisko ležící mezi městy Antalya a Alanya. Jedná se o novější moder ní 
středisko tvořené převážně luxusními hotelovými komplexy umístěnými v pečlivě udr-
žovaných zahradách přímo u 12 km dlouhé písečné pláže. Belek je chráněnou přírodní 
oblastí s mnoha piniemi a eukalypty. Především je však rájem golfistů s deseti výborně 
upravovanými 18jamkovými hřišti. Nedaleko Beleku se nachází čtyři antická města: 
Perge, Side, Aspendos a Termessos, která Vás okouzlí ruinami starověkých měst, po-
zůstatky chrámů, amfiteátrů, cest a domů. Pro dobrodružnější povahy doporučujeme 
navštívit Národní park Köprülü nabízející krásnou subtropickou přírodu ve stejnojmen-
ném kaňonu a možnost raftingu na řece. Belek si získá nejen milovníky golfu, ale také 
ty, kteří vyhledávají klid a krásné pláže.

OKURCALAR
Letovisko Okurcalar je ideálním místem pro klidnou dovolenou a také výborným vý-
chozím bodem pro zajímavé výlety. Dominantou tohoto letoviska je krásná příroda 
zahrnující spoustu zeleně, pláže pokryté zlatým pískem a průzračné moře lákající 
k vodním sportům. Přestože se letovisko Okurcalar nachází jen pouhých 32 km od 
Alanye a 25 km od historického letoviska Side, můžete se zde těšit na klidnou atmo-
sféru, pláže bez davů turistů a nádhernou přírodu, s výbornými podmínkami pro pěší 
turistiku. Okurcalar nabízí množství luxusních hotelů s  kvalitními službami a  řadou 
atrakcí, které ocení především rodiny s dětmi. 

KEMER
Kemer leží na pobřeží Středozemního moře, 40 km západně od Antalye a 53 km jižně 
od pohoří Taurus, které tvoří krásnou horskou kulisu podél celé oblasti Kemeru. Tato 
rozsáhlá oblast tvoří nejen samotné město Kemer, ale i několik přilehlých letovisek. 
Mezi nejznámější patří Beldibi, Göynük, Kiris, Camyuva, Tekirova. V dnešní době měs-
to Kemer a přilehlé pobřežní letoviska hrají velmi důležitou roli v cestovním ruchu celé-
ho Turecka. Přesto v porovnání s ostatními lokalitami Turecké riviéry nabízí tato oblast 
více klidu a inti mity. Nenaleznete zde příliš rušný noční život, ale spíše restaurace, 
kavárny a obchody nabízející suvenýry a zboží typické pro Turecko. Jednou z hlavních 
atrakcí této oblasti jsou však jeho přírodní krásy spolu s čistým a teplým mořem. Po-
břeží od oblasti Beldibi k oblasti Tekirova se skládá z různých typů pláží a najdete zde 
stále i osamělé zátoky. Zajímavá místa v Kemeru a okolí jsou například Göynük kaňon, 
národní park Olympos, ohnivá stráň Chiméra, starověká města Olympos a Phaselis 
a UC Adalar (tři ostrovy) - oblíbené místo mezi potápěči. Mladé páry mohou navštívit 
atraktivní hippies městečko, kde je možné přespat ve stromových domcích a houpa-
cích sítích. Rodinám s dětmi Kemer nabízí návštěvu aquaparku nebo delfinária.

AVSALLAR
Menší letovisko, které je vzdáleno asi 22 km od Alanye. Patří společně se sousedními 
letovisky Incekum a Konakli mezi vyhledávaná místa díky velké nabídce hotelových 
komplexů, které uspokojí  i náročnější klienty. V blízkosti hotelů se nachází řada obchodů, 
restaurací, kaváren i místních tržišť. Avsallar se může pochlubit také typickou tureckou 
architekturou. Pláže jsou zde většinou písečné, místy s oblázky, vstup do moře je pozvolný.

Přehled letovisek
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Výlety

PROHLÍDKA MĚSTA ALANYE  
SPOJENÁ S NÁKUPY
půldenní výlet, cena: cca 25 €
Uvidíte letovisko jak z přilehlých teras, tak z nejvyššího 
bodu města – hradu s krásným výhledem na přístav a do-
minantu Alanye – Červenou věž. Navštívíte také obchodní 
centrum s kůží a zlatem.

LODNÍ VÝLET
cena: cca 35 €
Budete mít možnost spatřit krásy pobřeží Turecka a osvě-
žit se při koupání v průzračně čistém moři. Výborná příle-
žitost vyfotografovat i místa, která jsou vidět jen z moře. 
Cena výletu zahrnuje oběd a nealkoholické nápoje. 

PAMUKKALE & HIERAPOLIS
cena: cca 55 €
Celodenní výlet přes malebné pohoří Taurus k osmému 
divu světa. Pamukkale, též „Bavlněný zámek“ byl už 
v římských dobách využíván jako lázně. Termální voda 
protéká z kopců a formuje terasy s bazénky. Pamukkale 
je zapsáno na seznamu světového dědictví jako kulturní 
a přírodní památka. Navštívíte antické město Hierapolis, 
římské divadlo a martyrion sv. Filipa. Při cestě zpět na-
vštívíte továrnu na výrobu koberců. Cena výletu zahrnuje 
plnou penzi bez nápojů, návrat do hotelu kolem 24:00 hod.

LODNÍ VÝLET PO ŘECE MANAVGAT 
A TRHY
cena: cca 40 €
Projížďka lodí po řece Manavgat až do míst, kde řeka ústí 
do moře s možností koupání. Během výletu si vychutná-
te atmosféru typických trhů a navštívíte mešitu. V ceně 
výletu je oběd. 

DELFINÁRIUM
půldenní výlet, cena: cca 35 €
Nezapomenutelná delfíní show pro děti i dospělé. Za po-
platek cca 120 € je možné zajistit cca 30 minut plavání 
s delfíny.

PAMUKKALE & HIERAPOLIS
cena: cca 55 €
Celodenní výlet přes malebné pohoří Taurus k osmému 
divu světa. Pamukkale, též „Bavlněný zámek“ byl už 
v  římských dobách využíván jako lázně. Termální voda 
protéká z kopců a formuje terasy s bazénky. Pamukkale 
je zapsáno na seznamu světového dědictví jako kulturní 
a  přírodní památka. Nechte se unést krásou největších 
vápencových teras na světě a vraťte se zpět v čase při 
prohlídce antického Hierapolisu.  Budete projíždět krás-
nou krajinou, pohořím Taurus, navštívíte mešitu a výrobnu 
ručně tkaných koberců. Cena výletu zahrnuje vstupy, pl-
nou penzi bez nápojů, návrat do hotelu kolem 24:00 hod. 

LODNÍ VÝLET PODÉL POBŘEŽÍ  
KEMERU
cena: cca 35 €
Nenechte si ujít jedinečnou plavbu zátokami podél tyrky-
sově zbarveného jižního pobřeží oblasti Kemer. Vyplouvá 
se z mariny v Kemeru na romantické dřevěné jachtě směr 
Olympos. Pluje se podél pobřeží, které lemuje malebné 
okolí s nádhernými piniovými lesy. Jedná se pravděpo-
dobně o jeden z nejkouzelnějších výletů z celé Turecké 
riviéry. Pohodová projížďka po moři s hezkou panoramou 
a zastávkami na koupání. Kiris Bay, Paradise Bay a Pha-
silis Bay (s možností návštěvy římského města). Cena 
výletu zahrnuje oběd (nápoje za poplatek).

TAHTALI
cena: cca 50 €
Hora Tahtali se nachází na jižním pobřeží Turecké rivié-
ry v oblasti Antalya-Kemer a se svojí výškou 2 365 m je 
nejvyšší horu v přírodní rezervaci Olympos - Beydağları 
Milli Park. Od listopadu do června je hora pokrytá ledem 
a sněhem. Turisté si Tahtali zamilovali stejně jako zdejší 
malebné okolí a krásné moře. Na dobrodružný výlet se 
můžete vydat novou sedačkovou lanovkou, jejíž jméno 
Sea to Sky vystihuje cestu lanovkou z moře do nebe. Let-
ní dovolenou, kterou trávíte u moře, tedy můžete kombi-
novat s výletem do hor.

JEEP SAFARI
cena: cca 35 €
Dobrodružný výlet za poznáním krás vnitrozemí Turec-
ka. Budete mít příležitost projet jeepy pohořím Taurus 
s nádhernými výhledy, navštívíte místní horskou vesnici, 
zastávka u horské říčky na koupání. Cena výletu zahrnuje 
oběd (nápoje za poplatek).

AKVÁRIUM
cena: cca 55 € 
Půldenní výlet do jedinečného, nově otevřeného Akvária 
v Antalyi. Můžete objevovat kouzlo podmořského světa, 
můžete si zaplavat se žraloky a rejnoky, kteří nepředsta-
vují žádné nebezpečí, můžete se koulovat pravým sně-
hem ve Sněhovém světě. Jedno z největších světových 
akvárií nabízí inspiraci, zábavu i možnost vzdělání.

RAFTING
cena: cca 35 € 
Chcete-li si užít zábavu a vzrušení, tento výlet je tím pra-
vým pro Vás. Sjezd peřejí s profesionálním instruktorem 
(není nutná předešlá zkušenost), přestávky na koupání 
a zábavu. Cena zahrnuje oběd (nápoje za poplatek).

ISPARTA SAGALASSOS
cena: cca 50 € 
Poznejte překrásný jeskynní systém Insuyu nedaleko 
Isparty, který byl otevřen turistům jako první v Turecku. 
Po obědě se vydáte do Sagalassu, jedinečného antické-
ho skvostu v  Turecku. Vrcholem prohlídky v Sagalassu 
je návštěva horního náměstí, bývalého politického centra 
města s okázalou fontánou, jež dodnes ohromuje turisty. 
Odpoledne přejedete do nedaleké Isparty zvané „Město 
růží“. Den zakončíte návštěvou obchodu specializujícího 
se na výrobky z výtažků růží a rozchodem v centru měs-
ta. Cena výletu zahrnuje vstupy, oběd a večeři (nápoje 
za poplatek).

DELFINÁRIUM
půldenní výlet, cena: cca 35 €
Nezapomenutelná delfíní show pro děti i dospělé. Za po-
platek cca 120 € je možné zajistit cca 30 minut plavání 
s delfíny.

PAMUKKALE & HIERAPOLIS
cena: cca 55 €
Celodenní výlet přes malebné pohoří Taurus k osmému 
divu světa. Pamukkale, též „Bavlněný zámek“ byl už 
v  římských dobách využíván jako lázně. Termální voda 
protéká z kopců a formuje terasy s bazénky. Pamukkale 
je zapsáno na seznamu světového dědictví jako kulturní 
a přírodní památka. Navštívíte antické město Hierapolis, 
římské divadlo a martyrion sv. Filipa. Při cestě zpět na-
vštívíte továrnu na výrobu koberců. Bude čas i na nákup 
pravých ručně tkaných tureckých koberců. Cena výletu 
zahrnuje plnou penzi bez nápojů, návrat do hotelu kolem 
24:00 hod.

LODNÍ VÝLET PO ŘECE MANAVGAT, 
TRHY V MANAVGATU
cena: cca 40 €
Projížďka lodí po řece Manavgat až do míst, kde řeka ústí 
do moře (možnost koupání). Během výletu si vychutná-
te atmosféru typických trhů a navštívíte mešitu. V ceně 
výletu je oběd.

JEEP SAFARI
cena: cca 35 € 
Dobrodružný výlet za poznáním krás vnitrozemí Turec-
ka. Budete mít příležitost projet jeepy pohořím Taurus 
s nádhernými výhledy, navštívíte místní horskou vesnici, 
podíváte se ke skrytým zátokám, kde se budete moci vy-
koupat. Cena výletu včetně obědu.

NÁVŠTĚVA ANTALYE SPOJENÁ  
S NÁKUPY
cena: cca 35 €
Prohlídka historického centra „Kale-ici“, odpočinek 
u  krásných vodopádů Karpuz Kaldiran, volno na typicky 
tureckém bazaru a návštěva obchodního centra s kůží 
a se zlatem s možností nákupů. Celodenní výlet s obědem.

PERGE, ASPENDOS, MANAVGATSKÉ 
VODOPÁDY
cena: cca 50 €
Při tomto celodenním výletu se vrátíte zpět do minulosti 
při návštěvě antického města Perge. V Aspendosu uvidíte 
jedno z  nejzachovalejších antických divadel. Navštívíte 
také manufakturu na výrobu koberců, kde na vlastní oči 
uvidíte způsob ručního tkaní. Výlet zahrnuje oběd.

ZELENÝ KAŇON
cena: cca 55 €
Celodenní projížďka lodí krásným kaňonem a nádhernou 
krajinou s možností koupání. Dojedete lodí až k přehra-
dě, která zásobuje vodou široké okolí. Odpočinkový výlet 
s obědem.

k zakoupení
v místě pobytu

VÝLETY Z LETOVISKA ALANYA VÝLETY Z LETOVISKA KEMER VÝLETY Z LETOVISKA SIDE
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Hotel dříve známý pod názvem Görgülü Kleopatra Beach prošel 
v zimě 2016/2017 kompletní rekonstrukcí. Nový čtyřhvězdičkový 
hotel se skládá ze dvou budov propojených prostornou terasou 
a leží na věhlasné Kleopatřině pláži na okraji letoviska Alanya 
(2 km od centra). Pláž u hotelu je úzká, další písečná pláž se 
nachází 100 m od hotelu. Díky svému umístění doporučujeme 
tento hotel všem věkovým kategoriím, zejména klientům, kteří 
ocení hotel v klidné části, v blízkosti živého centra a přímo u pláže.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s bočním výhl. na moře
• dvoulůžkové  pokoje s možností přistýlky s přímým výhl. na moře 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, minibar, klimatizace, trezor
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah
•  restaurace, lobby bar, bar
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma) 
• sluneční terasa
•  2× týdně večerní show, stolní tenis, šipky
•  za poplatek: vodní sporty na pláži, masáže 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Pozdní 
snídaně, lehké občerstvení během dne, odpolední čaj, káva 
a zákusek. Neomezená konzumace nealkoholických a vybraných 
místních alkoholických nápojů v časech a místech určených 
hotelem (10:30–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

Alanya | Hotel

Floria Beach

Příjemný hotel s krásnou zahradou leží přímo u oblázkovo-
písečné pláže se strmějším vstupem do moře, přibližně 550 m 
od centra Konakli a 13 km od města Alanya, autobusová 
zastávka je vzdálena cca 200 m od hotelu. Hotel poskytuje 
možnost strávit dovolenou v blízkosti pláže i centra, 
doporučujeme všem věkovým kategoriím.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, minibar, klimatizace, trezor
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  lobby bar, snack bar, bar u bazénu, restaurace, A´la carte 

restaurace
•  vnitřní bazén, bazén se skluzavkami, dětský bazén, (lehátka, 

slunečníky a plážové osušky u bazénu i na pláži zdarma)
•  animační programy, miniklub, dětské hřiště, diskotéka
•  fitness, turecké lázně, sauna, stolní tenis, tenis, basketbal
•  za poplatek: SPA centrum, masáže, billiard

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Pozdní snídaně, občerstvení v průběhu dne, odpolední 
káva s koláčky, půlnoční polévka. Neomezená konzumace 
nealkoholických a místních alkoholických nápojů v časech 
a místech určených hotelem (10:00–03:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Alanya – Konakli | Hotel 

Palmeras Beach

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA
ULTRA
ALL INCLUSIVE

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Alanya – Oba | Hotel

Monte Carlo

Moderní hotel leží přímo na písečné Kleopatřině pláži, která je 
jednou z nejvyhlášenějších pláží Turecké riviéry. Nachází se 
1 km od centra města, v blízkosti hlavní ulice Alanye. Tento 
velmi komfortní hotel ocení milovníci večerních romantických 
procházek, nákupů a také vyznavači večerní zábavy. Hotel 
pořádá pro své hosty 1× týdně turecký večer.

UBYTOVÁNÍ 
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, individuální klimatizace, minibar, 

varná konvice
•  trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•  balkon (některé pokoje s francouzským balkonem)

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi na recepci zdarma, TV místnost
•  vnitřní a venkovní restaurace, terasa, bar u bazénu, plážový bar
•  venkovní bazén (lehátka, slunečníky u bazénu  

i na pláži zdarma, plážové osušky na kauci)
•  za poplatek: internet, masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ 
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
servírované pozdní snídaně, servírovaná odpolední káva, 
čaj a zákusek, neomezená konzumace vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů (10:00–24:00). 
Nápoje na pláži samoobslužnou formou (10:00–17:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Alanya | Hotel 

Xperia Saray Beach

ALL INCLUSIVE

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Kvalitní hotel s přátelskou atmosférou se nachází v prázdninovém 
letovisku Alanya (centrum je od hotelu vzdáleno cca 3 km) 
v části Oba. Oblázkovo-písečná Keykubatova pláž je od hotelu 
oddělena místní komunikací s podchodem. Nejbližší nákupní 
možnosti jsou cca 100 m od hotelu. Hotel nabízí skvělé služby 
a sportovní vyžití včetně animačních programů pro všechny 
věkové kategorie a širokou nabídku vodních sportů na pláži. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
• rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  trezor za poplatek, klimatizace, telefon, SAT/TV, minibar
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah, Wi-Fi v lobby zdarma
•  restaurace, 2 bary
•  bazén, dětský bazén se skluzavkou (lehátka a slunečníky 

u bazénu i na pláži zdarma; plážové osušky za poplatek)
•  dětské hřiště, obchůdky
•  stolní tenis, plážový volejbal, šipky, fitness
•  za poplatek: vodní sporty na pláži, masáže, sauna

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večere formou bufetu. Pozdní 
snídaně, občerstvení v průběhu dne, káva čaj, sušenky, půlnoční 
polévka. Neomezené množství vybraných nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby v časech a místech 
určených hotelem (10:00–23:30).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 70 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA
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Oblíbený hotel s vynikající polohou v blízkosti centra Alanye se 
nachází 150 m od známé Kleopatřiny pláže, od které je oddělen 
místní komunikací. 500 m vzdálené historické centrum Alanye 
nabízí mnoho možností nákupů a zábavy. Atmosféra tohoto hotelu 
v blízkosti centra i pláže je zárukou ideálně strávené dovolené.
 
UBYTOVÁNÍ 
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  TV s hudebním kanálem, telefon, minibar
•  klimatizace, trezor za poplatek
•   balkon nebo terasa
 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah
•  TV místnost, Wi-Fi na recepci zdarma
•  hlavní restaurace, snack bar
•   bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži  

za poplatek)
•   stolní fotbal, fitness
•  sportovní areál na pláži nabízí: tenis, basketbal, plážový volejbal
•  za poplatek: turecké lázně, sauna, masáže, internet, billiard
 
STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Neomezená konzumace nealkoholických a vybraných místních 
alkoholic kých nápojů (10:00–23:00), odpolední káva, čaj 
a zákusek.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 150 m

TYP PLÁŽE písečná

Alanya | Hotel

Remi

Hotel se skládá ze dvou třípatrových budov, které jsou umístěny za 
sebou. Nachází se ve vynikající poloze přímo na Kleopatřině pláži 
na okraji letoviska Alanye. Do centra, které je vzdáleno cca 2 km, 
a ve kterém naleznete velké nákupní centrum, hrad, přístav, 
tradiční obchůdky a spoustu restaurací, je možné se dopravit 
místní dopravou (autobusová zastávka nedaleko hotelu). Hotel 
doporučujeme méně náročným klientům, kteří upřednostní bohatý 
večerní život a krásné koupání na vyhlášené Kleopatřině pláži.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, TV, telefon
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, TV místnost
•  Wi-Fi ve společných prostorách hotelu zdarma
•  trezor (za poplatek cca 10 €/týden)
•  vnitřní a venkovní restaurace, bar u bazénu
•  bazén s dětskou částí (lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži 

zdarma)
•  stolní tenis, plážový volejbal, dětské hřiště
•  za poplatek: turecké lázně, sauna, vodní sporty a barový servis 

na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Neomezené množství nealkoholických a vybraných alkoholických 
nápojů místní výroby v místech a časech určených hotelem 
(10:00–23:00). 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Alanya | Hotel 

Muz

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 6 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Hotelový komplex se nachází v klidné části letoviska Konakli 
přímo u privátní oblázkovo-písečné pláže (možnost výskytu 
kamenných plat). Hotel je vzdálen 30 minut chůze od centra 
Konakli a cca 12 km od Alanye. Do centra Alanye se pohodlně 
dostanete taxíkem nebo místní autobusovou dopravou. 

UBYTOVÁNÍ 
• dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s bočním výhledem 
  na moře 
• sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace
• SAT/TV,  telefon, minibar, trezor (za poplatek cca 2 €/den)
• balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
• vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby za poplatek
• restaurace, venkovní restaurace, bar, bar u bazénu
• zahrada,  dětské hřiště a miniklub, dětský bazén
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma, 

plážové osušky na vratnou kauci) 
•  animační programy, stolní tenis, plážový volejbal, fitness, sauna, 

turecké lázně 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Občerstvení v průběhu dne, káva, čaj a zákusek. Neomezená 
konzumace nealkoholických a vybraných místních alkoholických 
nápojů v místech a časech určených hotelem (10:00–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Alanya – Konakli | Hotel

Anitas Beach Club

Alanya | Hotel 

Kleopatra Ada

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Městský hotel Kleopatra Ada leží nedaleko centra Alanye a 100 m 
vzdálený od Kleopatřiny pláže, na kterou se dostanete přes místní 
komunikaci.  Živé centrum, které nabízí možnosti večerní zábavy, 
nákupů, prohlídky jeskyní Damlatas či výjezd lanovkou na hrad 
je vzdáleno asi 1,5 km. Doporučujeme klientům, kteří rádi využijí 
koupání na vyhlášené pláži a večer upřednostní noční život 
v nedalekém centru. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
• sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  trezor za poplatek, klimatizace
•  TV, lednice, telefon
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
• vstupní hala s recepcí, výtah, TV místnost
•  restaurace, A´la carte restaurace, 2 bary
•  bazén, dětský bazén, sluneční terasa (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  příležitostné animační programy, dětské hřiště, stolní tenis, 

šipky, plážový volejbal 
•  za poplatek: masáže, sauna, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
odpolední káva, čaj a zákusek. Neomezené množství vybraných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby v časech 
a místech určených hotelem (10:00–23:00). 
Nealkoholické nápoje v baru na pláži.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná
ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA
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Malý hotel s živou atmosférou leží v letovisku Alanya – Oba. 
Soukromá oblázkovo-písečná pláž s místy se vyskytujícími 
kamennými platy a se strmějším vstupem do vody se nachází 
cca 50 m od hotelu, od kterého je oddělená místní komunikací 
(možnost využití podchodu). V okolí hotelu najdete množství 
nákupních možností, město Alanya se spoustou restaurací, 
obchodů a s přístavem je vzdáleno asi 3 km. Hotel doporučujeme 
méně náročným klientům. 

UBYTOVÁNÍ
• dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
• sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
• klimatizace, SAT/TV, telefon, minibar
• trezor za poplatek
• balkon nebo terasa
 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
• vstupní hala s recepcí, výtah
• Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
• restaurace, snack bar, bar u bazénu
•  bazén s tobogány, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu 

i na pláži zdarma)
• turecké lázně, stolní tenis, animační programy, miniklub
• za poplatek: masáže, bar na pláži, vodní sporty na pláži
 
STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Neomezená konzumace vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů v místech a časech určených hotelem 
(10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Alanya – Oba | Hotel

Emir Fosse Beachplus

Alanya | Hotel 

Kleopatra Ada Beach

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Městský hotel Kleopatra Ada Beach leží nedaleko centra Alanye 
přímo u Kleopatřiny pláže, od které je oddělen pouze pobřežní 
komunikací. Živé centrum, které nabízí možnosti večerní zábavy, 
nákupů, prohlídky jeskyní Damlatas či výjezd lanovkou na hrad 
je vzdáleno asi 1,5 km. Doporučujeme klientům, kteří rádi využijí 
koupání na vyhlášené pláži a večer upřednostní noční život 
v nedalekém centru. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
• sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  trezor za poplatek, klimatizace
•  TV, lednice, telefon
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
• vstupní hala s recepcí, výtah
•  restaurace, bar u bazénu, plážový bar
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek) 
•  fitness, stolní tenis, šipky, plážový volejbal
•  za poplatek: billiard, sauna, masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
odpolední káva, čaj a zákusek. Neomezené množství vybraných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby v časech 
a místech určených hotelem (10:00–23:00). 
Nealkoholické nápoje v baru na pláži.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 10 m

TYP PLÁŽE písečná
ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA
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Hotel se nachází 2 km od centra Alanye, do kterého se 
pohodlně dostanete procházkou nebo místní autobusovou 
dopravou. Široká oblázkovo-písečná pláž oddělená pobřežní 
komunikací je vzdálená pouze 50 m od hotelu. V okolí hotelu 
najdete také množství obchůdků a restaurací.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, minibar, klimatizace
•  trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah
•  Wi-Fi v lobby zdarma
•  restaurace, snack bar, bar u bazénu
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  turecké lázně, fitness, šipky, stolní tenis, plážový volejbal 
•  za poplatek: Wellness centrum, masáže, vodní sporty a barový 

servis na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Pozdní snídaně, lehké občerstvení během dne, půlnoční 
polévka. Neomezené množství vybraných nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby v místech a časech 
určených hotelem (10:00–23:30).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m 

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Alanya-Oba | Hotel

Mesut

Alanya-Konakli | Hotel 

Kahya Resort Aqua & Spa

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Resort s kvalitními službami leží 50 m od oblázkovo-písečné 
pláže a je od ní oddělen pouze pobřežní komunikací. Na pláž 
můžete využít podchod. Hotel se nachází nedaleko centra 
letoviska Konakli v oblasti Payallar. Město Alanya, je vzdáleno 
cca 15 km. Doporučujeme především rodinám s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek 
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek s výhl. na moře
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, klimatizace, minibar, trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, výtah, Wi-Fi v lobby zdarma
•  restaurace, A’la carte restaurace, několik barů, bar na pláži
•  bazén, dětský bazén, aquapark (lehátka a slunečníky 

u bazénu i na pláži zdarma)
•  miniklub, dětské hřiště, nákupní arkáda
•  stolní tenis, plážový volejbal, fitness, animační programy
•  za poplatek: SPA centrum, billiard, tenisové kurty, 

vodní sporty na pláži, potápěčské centrum

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Pozdní 
snídaně, občerstvení v průběhu dne. Neomezené množství 
nealkoholických a vybraných místních alkoholických nápojů 
v časech a místech určených hotelem (10:00–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

120



TURECKO | TURECKÁ RIVIÉRA

VOLEJTE ZDARMA  800 111 162   |   www.brenna.cz

Hotel skládající se ze dvou budov je od známé Kleopatřiny pláže 
oddělen pouze pobřežní komunikací. Centrum letoviska, 
které nabízí možnost nákupů, restaurace, bary i diskotéky leží 
v docházkové vzdálenosti od hotelu. V okolí můžete také navštívit 
jeskyně Damlatas, přístav nebo hrad nacházející se nad Alanyí.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky v bloku A (výhled 

na moře) nebo B (výhled do zahrady nebo do ulice)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, minibar, klimatizace
•  trezor (za poplatek cca 10 €/týden)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah, Wi-Fi
•  lobby bar, restaurace s terasou, A’la carte restaurace, 

bar u bazénu  
•  bazén se skluzavkami, dětský bazén, vnitřní bazén 

(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  miniklub, stolní tenis, šipky, fitness, animační programy
•  za poplatek: billiard, turecké lázně, sauna, masáže, tenis, 

vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Lehké 
občerstvení během dne. Konzumace vybraných nealkoholických 
a místních alkoholických nápojů dle otevírací doby restaurací 
a barů.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m 

TYP PLÁŽE písečná

Alanya | Hotel

Kahya

Městský hotel je situován v oblíbeném letovisku Alanya 
v blízkosti Keykubatovy oblázkovo-písečné pláže, od které 
je oddělen místní komunikací. Nedaleko hotelu se nachází 
spousta obchodů, restaurací, barů a diskoték, které umožňují 
bohaté nákupní možnosti a večerní zábavu. Centrum města 
Alanya je vzdáleno cca 1,5 km. Doporučujeme nenáročným 
klientům, kteří preferují ubytování blízko pláže a v dosahu živého 
letoviska.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, klimatizace, minibar
• trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•  Wi-Fi na recepci zdarma, TV místnost
• restaurace, bar u bazénu 
•  bazén se skluzavkou, dětský bazén (lehátka a slunečníky 

zdarma; na pláži za poplatek)
•  stolní tenis
•  za poplatek: billiard, sauna, masáže, turecké lázně 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Lehké občerstvení během dne. Neomezená konzumace 
vybraných místních nealkoholických a alkoholických nápojů 
v místech a časech určených hotelem (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 80 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

Alanya | Hotel 

Arsiplus

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Alanya-Konakli | Hotel

Green Paradise Beach

Alanya | Hotel 

Kleopatra Beach

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Hotel se nachází asi 10 km od rušného letoviska Alanya přímo
na vlastní oblázkovo-písečné pláži (při vstupu do vody možnost 
kamenných plat, doporučujeme obuv do vody). Komplex se 
skládá z několika budov umístěných ve vzrostlé a pečlivě 
udržované tropické zahradě. Klubový typ hotelu je svou nabídkou
sportovních aktivit a animačních programů vhodný jak pro 
sportovně založené klienty, tak pro rodiny s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek (palanda) 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, SAT/TV, minibar, telefon, trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí
•   restaurace, snack bar, bar u bazénu
•  2 bazény, z toho 1 se skluzavkou, dětský bazén, sluneční 

terasa (lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma)
•  miniklub, animační programy
•  basketbal, plážový volejbal, stolní tenis, sauna, fitness
•  za poplatek: tenis, masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večere formou bufetu. 
Občerstvení v průběhu dne, káva čaj, půlnoční polévka. 
Neomezené množství vybraných nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby v časech a místech 
určených hotelem (10:00–23:00).

Příjemný hotel leží pouhých 50 m od vyhlášené Kleopatřiny pláže, 
na kterou se dostanete přes pobřežní komunikaci. Rušné centrum 
města Alanya je vzdáleno cca 2 km (dobré spojení místními 
busy). V okolí hotelu najdete množství restaurací, barů 
a obchůdků. Doporučujeme klientům, kteří chtějí mít na dosah 
zábavu v centru města Alanya.

UBYTOVÁNÍ
• dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, klimatizace, minibar
•  trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, výtah
•   Wi-Fi v lobby zdarma, internetový koutek za poplatek
•  restaurace, bary, plážový bar (pouze nealko nápoje)
•  bazén, dětský bazén s tobogánem (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek) fitness, stolní tenis, šipky
•  za poplatek: billiard 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Odpolední káva a zákusek. Neomezená konzumace vybraných 
nealkoholických a místních alkoholických nápojů v místech 
a časech určených hotelem (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m

TYP PLÁŽE písečná

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA
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Alanya | Hotel

Diamond Hill Resort

Alanya | Hotel 

Kleopatra Royal Palm

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Pětihvězdičkový hotel s kvalitními službami, který byl otevřen 
v roce 2012 leží v oblasti Tosmur, 4 km od historického centra 
Alanye. Privátní oblázkovo-písečná pláž je vzdálena 100 m 
a je oddělena místní komunikací (přístup na pláž podchodem). 
Doporučujeme náročným klientům.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, minibar, klimatizace, trezor, Wi-Fi
•  balkon nebo terasa
•  pokoje s výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, Wi-Fi zdarma
•  2 restaurace, 2 A’la carte restaurací, několik barů, plážový bar
•  bazény, dětský bazén, skluzavky (lehátka, slunečníky i osušky 

u bazénu i na pláži zdarma), vnitřní bazén
•  miniklub, dětské hřiště, minidisko, animační programy, stolní 

tenis, fitness, plážový volejbal, turecké lázně, parní lázeň
•  za poplatek: Wellness centrum, billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Občerstvení v průběhu dne, zmrzlina, zákusky, pozdní večeře, 
noční svačina. Neomezené množství nealkoholických a vybraných 
místních alkoholických nápojů v časech a místech určených 
hotelem. 1x za pobyt večeře v jedné z A‘la carte restaurací 
(rezervace nutná předem).

Hotel leží 50 m od písečné Kleopatřiny pláže a je vzdálen cca 1 km 
od centra města Alanya, do kterého můžete využít dobré spojení 
místními minibusy. Hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie, 
zejména pro klienty, kteří dávají přednost večerním procházkám, 
nákupům a možnostem zábavy, které toto město nabízí.

UBYTOVÁNÍ
• dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, klimatizace, minibar
•  trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, výtah
•   Wi-Fi v lobby zdarma, TV místnost
•  internetový koutek za poplatek
•  restaurace, A‘ la carte restaurace, bar u bazénu, plážový bar
•  bazén se skluzavkami, dětský bazén (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  miniklub, animační programy
•  stolní tenis, šipky, fitness
•  za poplatek: billiard, masáže, sauna, vodní sporty na pláži 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Pozdní snídaně, lehké občerstvení během dne. Neomezená 
konzumace vybraných nealkoholických a místních alkoholických 
nápojů v místech a časech určených hotelem (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE oblázkovo-písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m

TYP PLÁŽE písečná

ULTRA
ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA
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Hotelový komplex je tvořen bungalovy rozmístěnými v rozlehlé 
kvetoucí zahradě. Samostatně stojící přízemní domky jsou 
jednoduše zařízené, doporučujeme tedy nenáročným klientům, pro 
něž je předností výborná poloha hotelu u písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře. Vzdálenost do historického centra Side je 
pouhých 500 m po promenádě vedoucí přímo od hotelu.

UBYTOVÁNÍ 
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  centrální klimatizace, SAT/TV, telefon 
•   lednice (za poplatek cca 1,5 €/den)
•   terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   recepce, trezor za poplatek
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•   lobby bar, TV místnost
•  restaurace s terasou, A´la carte restaurace, bar u bazénu 
•  bazén s oddělenou dětskou částí, vnitřní bazén (lehátka 

a slunečníky zdarma u bazénu i na pláži)
•  miniklub, dětské hřiště, obchod
•  za poplatek: billiard, turecké lázně, masáže

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Odpolední káva a zákusek, neomezená konzumace 
nealkoholických a vybraných místních alkoholických nápojů 
v místech a časech určených hotelem (10:30–22:00). 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

Side | Hotel

Altinkum Beach

V roce 2012 otevřený hotel patřící ke komplexu Altinkum 
leží 40 m od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře. 
Areál je zasazen v krásné zahradě, na pláž se dostanete přes 
pobřežní promenádu. Centrum Side vzdálené 700 m je dostupné 
procházkou po promenádě podél pláže. Doporučujeme klientům, 
kteří vyhledávají menší hotely v dosahu živého letoviska. 

UBYTOVÁNÍ 
•   standardní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   SAT/TV, telefon, klimatizace, trezor
•   lednice (za poplatek cca 1,5 €/den)
•    balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   recepce, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•    restaurace, bar
•   bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu i na pláži zdarma; plážové osušky za poplatek)
•   nepravidelné animační programy, dětské hřiště
•   za poplatek: masáže, sauna

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
odpo lední káva, čaj a koláčky. Neomezená konzumace 
nealkoholických a vybraných místních alkoholických nápojů 
v místech a časech určených hotelem (10:30–22:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 40 m

TYP PLÁŽE písečná

Side | Hotel 

Altinkum Parkplus

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 7 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 7 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Oblíbený hotelový resort Kamelya Collection Hotels se skládá 
ze tří pětihvězdičkových hotelů; 2–3 podlažní vilky Kamelya K 
Club (zde jsou ubytováni naši klienti), hotel Selin a Fulya. Celý 
komplex se rozkládá na ploše o rozloze 24 000 m2 a pyšní se 
nádhernou zahradou a ohromným aquaparkem. Cca 500 m 
od hotelu je centrum s obchůdky, bary a restauracemi. 
Dopravu do centra Side (cca 8 km) zajišťují taxi nebo dolmuše. 
Doporučujeme klientům všech věkových kategorií, zejména 
pak rodinám s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  dvoulůžkové pokoje Superior s možností až dvou přistýlek 
•  dvoulůžkové pokoje Deluxe s možností až dvou přistýlek
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, klimatizace, lednice, telefon, trezor
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, Wi-Fi zdarma
•   hlavní restaurace, 5 restaurací A´la carte, lobby bar, snack 

bar, plážový bar, bar u bazénu
•  bazény, aquapark s bazény a jeskyněmi (lehátka a slunečníky 

u bazénů i na pláži zdarma, osušky na vratnou kauci)
•  dětské hřiště, miniklub, junior klub
•  stolní tenis, basketbal, plážový volejbal, vodní gymnastika, 

fitness, animační programy, amfiteátr, nákupní arkáda, 
diskotéka (v hotelu Selin), turecké lázně (v hotelu Fulya)

•  za poplatek: 4 antukové tenisové kurty, bowling, billiard, 
videohry, masáže, internetový koutek (v hotelu Fulya), vodní 
sporty na pláži, SPA centrum (v hotelu Fulya)

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
pozdní snídaně, pozdní večeře, noční svačina, 1 večeře zdarma 
v jedné z 5 restaurací A´la carte, lehké občerstvení během 
dne. Neomezená konzumace nealkoholických a místních 
alkoholických nápojů 24 hodin denně (lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem). Snídaně, obědy a večeře se 
podávají v restauraci hotelu Kamelya K Club.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Side – Colakli | Hotel 

Kamelya Collection K Club

ULTRA
ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Pětihvězdičkový hotel Fulya se nachází uprostřed areálu prázdninové 
vesničky Kamelya Collection Hotels. Obklopen je bazénem, aquaparkem 
a vilkami, které jsou součástí komplexu. Nádherná písečná pláž je 
součástí hotelového komplexu. Klienti všech 3 hotelů mohou čerpat 
veškeré služby poskytované na půdě areálu Kamelya K Club. 

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje Superior s možností jedné přistýlky
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   SAT/TV, telefon, minibar, trezor 
•   klimatizace
•   balkon nebo terasa
•   pokoje s výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, výtah, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•   hlavní restaurace, 5 barů, 5 restaurací A´la carte 
•   bazén (lehátka a slunečníky u bazénů i na pláži zdarma, osušky 

na vratnou kauci), aquapark, 4 dětské bazény se skluzavkami 
u hotelu Selin

•   animační programy, 3 dětská hřiště, miniklub
•   stolní tenis, basketbal, plážový volejbal, vodní gymnastika, 

4 antukové tenisové kurty (vybavení za poplatek), fitness, 
amfiteátr, nákupní arkáda, turecké lázně, sauna

•   za poplatek: bowling, billiard, videohry, masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
pozdní snídaně, pozdní večeře, noční svačina, lehké občerstvení 
během dne. Neomezená konzumace nealkoholických a vybraných 
místních alkoholických nápojů 24 hodin denně  
(lze čerpat v místech a časech určených hotelem).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

Side – Colakli | Hotel

Kamelya Fulya

Komfortní hotel, který má z celého hotelového komplexu Kamelya 
Collections Hotels nejlepší polohu přímo u pláže s jemným pískem. 
Doporučujeme náročným klientům, kteří dávají přednost hotelové 
budově před vilkami. Dopravu do centra Side (cca 8 km) zajišťují 
taxi nebo dolmuše.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje Deluxe s možností přistýlky 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, minibar, trezor 
•  klimatizace
•  balkon nebo terasa
•  pokoje Deluxe s výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  hlavní restaurace, 5 barů, 5 restaurací A´la carte
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénů i na pláži zdarma, osušky 

na vratnou kauci), aquapark, 4 dětské bazény se skluzavkami
•  animační programy, 3 dětská hřiště, miniklub 
•  stolní tenis, basketbal, plážový volejbal, vodní gymnastika, 

4 antukové tenisové kurty (vybavení za poplatek), fitness, 
amfiteátr, nákupní arkáda, turecké lázně (v hotelu Fulya), sauna

•  za poplatek: bowling, billiard, masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
pozdní snídaně, pozdní večeře, noční svačina, lehké občerstvení 
během dne. Neomezená konzumace nealkoholických a vybraných 
místních alkoholických nápojů 24 hodin denně  
(lze čerpat v místech a časech určených hotelem).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 40 m

TYP PLÁŽE písečná

Side – Colakli | Hotel 

Kamelya Selin

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

ULTRA
ALL INCLUSIVE

ULTRA
ALL INCLUSIVE

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Hotel Nerton je umístěný v letovisku Side přímo na krásné 
písečné pláži s pozvolným vstupem do moře, která je oceněná 
modrou vlajkou za čistotu vody. Do historické části města 
Side s antickými památkami, amfiteátrem i přístavem dojdete 
podél moře po příjemné kolonádě (800 m). Hotel s přátelskou 
atmosférou doporučujeme rodinám s dětmi i párům, 
které vyhledávají večerní procházky a vyžití. 

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   SAT/TV, telefon, klimatizace, minibar
•   trezor za poplatek
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby zdarma, výtah
•   internet za poplatek
•   vnitřní i venkovní restaurace, lobby bar, bar u bazénu 
•   bazén s oddělenou dětskou částí, vnitřní bazén (lehátka 

a slunečníky u bazénu i na pláži zdarma, plážové osušky 
za poplatek)

•   stolní tenis, plážový volejbal, fitness, turecké lázně
•   za poplatek: billiard, masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Neomezená konzumace vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů v časech a místech určených 
hotelem (10:00–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Side | Hotel 

Nerton

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Menší hotelový komplex leží přímo u písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře. Vzdálenost do historického 
města Side je cca 1 km a dojdete do něj procházkou po nově 
vybudované pěší promenádě. V centru najdete nejen památky, 
ale i bohaté možnosti večerního vyžití a nákupů. Přímo u hotelu 
jsou také uličky s obchůdky. Jedná se o pěkný hotel s klidnou 
atmosférou a hezkým koupáním v blízkosti města.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro dítě do 6 let
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace
•  SAT/TV, telefon, minibar, trezor
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, TV místnost
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, bar
•  menší bazén, dětské brouzdaliště (lehátka a slunečníky 

u bazénu i na pláži zdarma)
•  za poplatek: sauna, turecké lázně, masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Pozdní snídaně, odpolední káva a koláčky. Neomezené 
množství vybraných místních alkoholických a nealkoholických 
nápojů v místech a časech určených hotelem (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

Side – Manavgat | Hotel

Sun Beachplus

Oblíbený rodinný hotel leží nedaleko písečné pláže s pozvolným 
vstupem do vody a je vzdálený cca 800 m od malebného centra 
letoviska Side. Příjemně a vkusně zařízené pokoje se nachází 
ve dvou hotelových budovách. V centru letoviska můžete navštívit 
spoustu obchodů, barů a také přístav. Doporučujeme všem 
klientům, kteří hledají dovolenou v klidném a hezkém místě 
za dobrou cenu.

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky v hlavní budově
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (vedlejší budova)
•   rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek (vedlejší budova)
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   SAT/TV, telefon, klimatizace, Wi-Fi
•   minibar, trezor (za poplatek cca 2€/den)
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby zdarma
•   restaurace, bar u bazénu
•   bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénů zdarma)
•   pláž 150 m vzdálená s lehátky a slunečníky za poplatek
•   pláž s plážovým servisem zdarma vzdálená 1,5-2 km, svoz 

několikrát denně
•   za poplatek: masáže, turecké lázně, internet, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Neomezená 
konzumace vybraných místních alkoholických a nealkoholických 
nápojů v místech a časech určených hotelem (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 150 m

TYP PLÁŽE písečná

Side | Hotel 

Sayanora

Pobyt pro dítě 
DO 7 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 6 LET ZDARMA

ALL INCLUSIVE

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

ALL INCLUSIVE
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Areál bungalovů přímo na písečné pláži je obklopen krásnou 
udržovanou zahradou. Hotel je situován v klidné lokalitě pouze 
1 km od centra města Side a je zárukou příjemně stráveného 
odpočinku s možnostmi procházek po promenádě do 
historického centra s amfiteátrem, spoustou obchůdků, stánků 
a restaurací. Vzdálenost od letiště je cca 70 km.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, minibar
• klimatizace
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma 
•  trezor (za poplatek cca 5 €/týden)
•  restaurace s terasou
•  bar u bazénu, bar na pláži
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu i na pláži zdarma)
•  stolní tenis
•  za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
odpolední občerstvení, čaj a káva. Neomezená konzumace 
nealkoholických a vybraných místních alkoholických nápojů 
v místech a časech určených hotelem (10:00–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

Side | Hotel

Özlem Gardenplus

V roce 2015 renovovaný hotel Sandy Beach se nachází v klidné 
části letoviska Side. Historické centrum městečka je od hotelu 
vzdáleno 3 km, nákupní možnosti, restaurace a bary cca 200 m. 
Přímo u hotelu je krásná široká písečná pláž s pozvolným 
vstupem do vody. Hotel doporučujeme nejen rodinám s dětmi, 
ale i klientům, kteří ocení možnost večerních procházek do 
centra Side po pobřežní promenádě.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, SAT/TV, minibar,  trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, bar, bar u bazénu
•  bazén s dětskou částí, dětský bazén se 2 skluzavkami (lehátka a 

slunečníky u bazénu i na pláži zdarma; plážové osušky za poplatek)
•  nákupní arkáda, dětské hřiště, animační programy
•  stolní tenis, plážový volejbal, šipky, turecké lázně, fitness
•  za poplatek: billiard, sauna, masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Pozdní 
snídaně, odpolední káva a čaj, v průběhu dne lehké občerstvení. 
Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10:00–24:00). 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Side | Hotel 

Sandy Beach

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Alanya – Avsallar | Hotel 

Lonicera World

ALL INCLUSIVE

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Hotel nabízející kvalitní služby se skládá z několika budov 
a nachází se v rozlehlé zahradě přímo na písečné pláži, která byla 
oceněna modrou vlajkou EU za čistotu moře. Letovisko Alanya je 
vzdáleno asi 20 km a je dostupné místní autobusovou dopravou; 
nejbližší nákupní možnosti cca 200 m od hotelu v letovisku 
Avsallar. Doporučujeme nejen rodinám s dětmi, ale i střední 
a starší generaci, která vyhledává aktivní dovolenou.

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   SAT/TV, klimatizace, minibar
•   trezor za poplatek
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma, 

TV místnost
•   3 hlavní restaurace, A´la carte restaurace, bar u bazénu a na pláži
•   několik bazénů a dětských bazénů (lehátka, slunečníky 

a plážové osušky u bazénů i na pláži zdarma) 
•   aquapark se skluzavkami, vnitřní bazén
•   dětské hřiště, miniklub, obchodní arkáda, denní a večerní 

animační programy
•   stolní tenis, tenis, volejbal, basketbal, fotbal, šipky
•   za poplatek: billiard, masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední 
občerstvení, neomezená konzumace nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby v místech a časech 
určených hotelem (10:00–02:30).

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Alanya – Avsallar | Hotel

Lonicera Resort & Spa
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

Tento pětihvězdičkový hotel nabízející kvalitní služby se nachází 
v resortu hotelu Lonicera World. Jeho šestipatrová budova 
obklopena rozlehlou zahradou leží v zadní části komplexu 
cca 100 m od pláže. Klienti mohou využívat také služby celého 
areálu Lonicera World (mimo služeb stravování). Nejbližší nákupní 
možnosti jsou vzdáleny 200 m od hotelu, letovisko Alanya 22 km.
Velké možnosti zábavy jistě splní požadavky náročných klientů.

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   SAT/TV, telefon, klimatizace, minibar
•   trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma, výtah
•   3 restaurace, 3 A´la carte restaurace, bar u bazénu a na pláži
•   7 bazénů, 2 aquaparky (lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénů i na pláži zdarma), 7 dětských bazénů, vnitřní bazén 
•   animační programy, miniklub, minidisko, dětské hřiště, minizoo, 

diskotéka (vstup placený, nápoje zdarma), plážový volejbal, 
fitness, stolní tenis, tenisové kurty, turecké lázně, nákupní arkáda

•   za poplatek: masáže, osvětlení tenisových kurtů, billiard, 
vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpolední 
a noční občerstvení, zmrzlina, neomezená konzumace 
nealkoholických a vybraných místních alkoholických nápojů 
(10:00–02:30) pouze v restauracích a barech hotelu Lonicera 
Resort & Spa dle jejich otevírací doby.

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA

131



TURECKO | TURECKÁ RIVIÉRA

VOLEJTE ZDARMA  800 111 162   |   www.brenna.cz

Luxusní hotelový komplex je situován přímo u písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře, od centra Side je vzdálen asi 
8 km. Spojení zajišťují místní minibusy. Doporučujeme zejména 
rodinám s dětmi, pro které je zajištěn bohatý program sportovních 
aktivit a animačních programů.

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s bočním výhledem na moře
•   rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek s výhledem na moře 

(palanda, 1 místnost)
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   SAT/TV, telefon, minibar, varná konvice
•   Wi-Fi a trezor za poplatek
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, výtah, TV místnost
•   Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•   restaurace, 2 restaurace A´la carte, bar, snack bar u bazénu,  

bar na pláži
•   bazén se skluzavkami (lehátka, slunečníky a plážové osušky 

u bazénu i na pláži zdarma), dětský a vnitřní bazén
•   animační programy, miniklub, diskotéka, herna, nákupní arkáda
•   basketbal, plážový volejbal, fitness, minigolf, stolní tenis
•   za poplatek: Wellness centrum, sauna, vířivka, masáže, bowling, 

billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Pozdní 
snídaně, odpolední svačina, káva, čaj a zákusky, zmrzlina, 
půlnoční snack. Neomezená konzumace nealkoholických 
a vybraných místních alkoholických nápojů 24 hodin denně.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Side – Colakli | Hotel 

Alba Queen

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Belek | Hotel 

Belconti Resort

ULTRA
ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Kvalitní hotel nacházející se v krásném piniovém háji, cca 
2,5 km od centra Beleku. Skládá se z hlavní budovy, přilehlé 
budovy a vilek. Svou přátelskou atmosférou, ideální polohou 
a výbornou kuchyní uspokojí náročného klienta i milovníky 
golfu, kterým jsou k dispozici v okolí hotelu 3 golfová hřiště.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky umístěné v bungalovech
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek umístěné 

v hlavní budově
•  rodinné pokoje až pro 5 osob v hlavní budově (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  trezor, centrální klimatizace
•  telefon, SAT/TV, minibar 
•  balkon nebo terasa
•  pokoje v hlavní budově s výhledem na moře za příplatek 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi a internetová kavárna za poplatek
•  hlavní restaurace, 2 restaurace s obsluhou (italská a turecká)
•  snack bar, plážový bar
•  diskotéka, minimarket, obchodní arkáda
•  2 bazény s tobogány (lehátka a slunečníky u bazénů i na pláži 

zdarma, osušky na vratnou kauci)
•  krytý bazén, dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
•  služby zdarma: animační programy, 8 tenisových kurtů, stolní 

tenis, basketbal, plážový volejbal, lukostřelba, fitness, aerobic, 
minigolf, vodní polo, sauna, vířivka, turecké lázně 

•  služby za poplatek: osvětlení tenisového kurtu, masáže, billiard

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu 
nebo v restauracích s obsluhou po předchozí rezervaci, 
během dne občerstvení, neomezené množství rozlévaných 
nealkoho lických nápojů (během celých 24 hodin) a vybraných 
alkoholických nápojů místní výroby (10:00–2:00).

až max.
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Rozsáhlý hotelový komplex postavený v piniovém háji 
v oblíbené oblasti golfistů se skládá z hlavní budovy a několika 
bungalovů. Hotel spadá do luxusní turecké hotelové sítě Limak 
Hotels. Centrum letoviska Belek je vzdáleno 700 m, letiště 
v Antalyi 37 km. Doporučujeme rodinám s dětmi a příznivcům 
aktivního odpočinku.

UBYTOVÁNÍ 
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, minibar
•  klimatizace
•   trezor za poplatek
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, TV místnost, Wi-Fi v lobby zdarma
•  hlavní restaurace, 3 A´la carte restaurace za poplatek, 6 barů 

včetně jednoho na pláži
•  bazén s tobogány, 3 bazény (z toho jeden ve tvaru 

Pamukkale), dětský bazén, krytý bazén (lehátka a slunečníky 
u bazénů i na pláži zdarma)

•  4 tenisové kurty (tenisové lekce a osvětlení za poplatek), 
13 fotbalových hřišť, stolní tenis, volejbal, minigolf 

•  amfiteátr, diskotéka, dětské hřiště, miniklub, obchody 
•  denní i večerní animační programy
•  fitness, sauna, turecké lázně, minigolf, fotbal
•   za poplatek: internet, billiard, motorizované vodní sporty 

na pláži, škola potápění, Wellness centrum, golfová hřiště 
(vzdálená 1–9 km od hotelu)

STRAVOVÁNÍ 
Ultra all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
během dne občerstvení ve snack barech, noční občerstvení, 
neomezená konzumace vybraných místních a dovozových 
alkoholických a nealkoholických nápojů v místech a časech 
určených hotelem (10:00–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Belek | Hotel 

Limak Arcadia Golf & Sport Resort

ULTRA
ALL INCLUSIVE

Pobyt pro 1. dítě do 15 let  
a 2. dítě do 7 let ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Hotelový komplex leží uprostřed krásné zahrady v centru 
malého letoviska Kiris, pláž se nachází přímo u hotelu. 
V blízkosti hotelu (cca 1,5 km) se nacházejí nádherné 
menší pláže a členité pobřeží se zajímavými skalními útvary 
a jeskyněmi. Vzdálenost od centra Kemeru je cca 7 km. Hotel 
je vhodný pro náročnější klientelu.

UBYTOVÁNÍ 
•   dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•   rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek (1 místnost) 
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   SAT/TV, centrální klimatizace, trezor, telefon, minibar
•   balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•   vstupní hala s recepcí, Wi-Fi na recepci zdarma
•   restaurace, 3 restaurace A´ la carte, několik barů, plážový bar
•   bazén, bazén se skluzavkami, dětský bazén (lehátka, 

slunečníky a plážové osušky u bazénu i na pláži zdarma)
•   dětské hřiště, miniklub, nákupní arkáda, stolní tenis, plážový 

volejbal, fitness, sauna, turecké lázně, animační programy 
•   za poplatek: Wellness centrum, osvětlení tenisových kurtů

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Pozdní snídaně, odpolední svačina, zmrzlina, káva, půlnoční 
polévka. Neomezené množství nealkoholických nápojů 
(24 hodin denně), místních a vybraných importovaných 
alkoholických nápojů (8:00–1:00 zdarma), (1:00–8:00 
za poplatek), avšak dle otevírací doby jednotlivých barů.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázková

Kemer – Kiris | Hotel 

Queen’s Park Le Jardin Resort

ULTRA
ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Klubový hotel se nachází cca 0,5 km od historického města Side, 
nákupní možnosti jsou v jeho těsné blízkosti. Hotel se skládá 
z bungalovů umístěných v zahradě, písečná pláž s pozvolným 
vstupem do vody leží pod terasou s restaurací a je přístupná 
po několika schůdcích. Bungalovy doporučujeme nenáročným 
klientům, kteří upřednostní jednoduché, ale milé a útulné 
prostředí před velkými hotelovými komplexy. 

UBYTOVÁNÍ 
•    dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•    sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•    klimatizace, SAT/TV, minibar 
•    trezor za poplatek
•    balkon nebo terasa
 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•    recepce, Wi-Fi v prostorách recepce zdarma
•    společenská místnost s TV
•    restaurace s venkovní terasou, A´la carte restaurace, kavárna
•    lehátka a slunečníky na pláži zdarma
•    dětské hřiště
•    za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ 
All inclusive – snídaně, obědy a večere formou bufetu. Pozdní 
snídaně, čaj a zákusek, půlnoční polévka. Neomezené množství 
vybraných místních nealkoholických a alkoholických nápojů 
v časech a místech určených hotelem (10:00–24:00).

Hotel je situován přímo v centru Kemeru na oblázkové pláži 
oceněné modrou vlajkou, která je od hotelu oddělená pěší 
promenádou. V blízkosti hotelu najdete obchody, restaurace 
a bary, město Antalya je vzdálené 45 km. Doporučujeme 
milovníkům koupání a všem, kteří hledají dovolenou u krásné 
pláže v blízkosti centra. 

UBYTOVÁNÍ 
•    dvoulůžkové pokoje Standard s možností až dvou přistýlek
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   SAT/TV, telefon, klimatizace, lednice, minibar
•   trezor (za poplatek cca 2 €/den) 
•    balkon nebo terasa
•    na vyžádání v CK: pokoje Comfort
 
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•    vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby za poplatek, výtah
•    hlavní restaurace, 3 bary, plážový bar (není součástí all inclusive)
•   bazén, dětský bazén, vnitřní bazén (lehátka, slunečníky 

a ručníky u bazénu i na pláži zdarma)
•    fitness, sauna, turecké lázně, stolní tenis
•   za poplatek: billiard, masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ 
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Odpolední svačina, káva a čaj. Neomezené množství vybraných 
nealkoholických a místních alkoholických nápojů v místech 
a časech určených hotelem (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE oblázková

Side | Hotel

Nova Beach

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 7 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Kemer | Hotel

L’ancora Beach

Pobyt pro dítě 
DO 7 LET ZDARMA

ALL INCLUSIVE
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Kemer – Kiris | Hotel

Limak Limra
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

Rozsáhlý hotelový komplex, který se skládá z hlavní budovy 
a několika vedlejších budov, se nachází přímo na vlastní pláži 
s barovým servisem. Nejbližší obchůdky, restaurace a bary 
jsou cca 100 m od hotelu. Do centra letoviska Kemer (5 km) 
se pohodlně dostanete místní dopravou. Doporučujeme především 
rodinám s dětmi a náročnějším klientům.

UBYTOVÁNÍ
•   dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek s výhledem 

do zahrady
•   dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek s výhledem 

na bazén
•   dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek s výhledem 

na moře
•   sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•   klimatizace, SAT/TV, telefon, minibar, trezor za poplatek
•   balkon nebo terasa
•    na vyžádání v CK: rodinné pokoje (2 místnosti)

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•    vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby zdarma
•    několik restaurací a barů
•    4 bazény (jeden z nich s tobogány), dětský bazén (lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma)
•    dětské hřiště, miniklub, minimarket
•    animační programy, basketbal, plážový volejbal, šipky, fitness, 

minigolf, sauna, tenis (osvětlení za poplatek), stolní tenis
•    za poplatek: billiard, masáže, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive – snídaně, pozdní snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu. Lehká svačina v průběhu dne, pizza, těstoviny, 
zmrzlina, káva a čaj, zákusky. Neomezené množství alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů místní výroby v mistech a časech 
určených hotelem (10:00–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE oblázkové-písečná

ULTRA
ALL INCLUSIVE

Pobyt pro 1. dítě 
DO 15 LET ZDARMA

Pobyt pro 2. dítě 
DO 7 LET ZDARMA
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Bulharsko
Bulharsko se rozkládá na Balkánském poloostrově v  jižní části západního 
pobřeží Černého moře, které je známé svou průzračností a nádhernými 
písečnými plážemi s pozvolným vstupem do moře. Z poloviny je hornaté, z po-
loviny nížinaté, jeho středem se táhne horský masív Stará Planina. Nejvyšší 
horou Bulharska je Musala, vysoká 2 925 m n. m. ležící v pohoří Rila. Na severu 
tvoří přirozenou hranici s Rumunskem řeka Dunaj, v jehož povodí se nachází 
úrodná Podunajská a Hornothrácká nížina. Přibližně třetina území je pokryta 
lesy, roste zde přes 3 000 rostlinných druhů. Okouzlí vás proto nedotčenou 
divokou horskou krajinou.

Mezi nejznámější přímořská letoviska patří Primorsko, Sozopol, Nesebar 
a  Slunečné pobřeží. Všechna letoviska vás mile překvapí svým novým turis-
tickým servisem, pohostinností místních obyvatel, dobrou kuchyní, starobylými 
památkami a léčivými prameny. Kolem celého pobřeží, dlouhého bezmála 
400 km, se nachází třpytivé pláže, skalnaté zátoky, romantická údolí řek i táh-
noucí se plážové duny, zalesněné stráně, hory a horská jezera. Ve vnitrozemí 
najdete také jeskyně, nejhlubší má 415 m.
 
Černé moře je největším přírodním bohatstvím Bulharska. Jeho voda obsahuje 
jen malé množství soli, vlévají se do něj dvě velké řeky Dunaj a Dněpr. V zimě 
často bouří, ale v létě je poklidné a již staří Řekové ho nazývali „pohostinným“. 
Můžete zde zahlédnout například delfíny nebo tuleně. V letních měsících bývá 
moře prohřáté na 28 °C, je známé svou schopností se rychle ohřát a pomalu 
se ochlazuje. Podnebí je mírné kontinentální, u pobřeží Černého moře více 
středomořské.
  
Bulharsko nabízí spoustu zábavy, možnosti výletů a poznávání, ale také výtečnou 
kuchyni. A to vše za velice příjemné a dostupné ceny. 

Slunečné pobřeží
Nesebar

Burgas Sozopol
Lozenec

Svatý vlas

Obzor

Kiten

SOFIA

Primorsko
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KITEN
Malé příjemné městečko ležící na slunném poloostrově vzdáleném 5 km od Primorska, 
jemuž se hodně podobá. Je vystavěno na základech starověké pevnosti Urdoviza, která 
ležela na špici poloostrova. Ze severu i z jihu je obklopeno zátokami a nedotčenou pří-
rodou. Pláže mají téměř bílý písek a veškeré vybavení – lehátka, slunečníky i stánky s 
občerstvením jsou zde samozřejmostí. Díky krásné přírodě v okolí si zde na své přijdou 
milovníci turistiky, ale také rodiny s dětmi i potápěči. 

NESEBAR
Na první pohled menší a klidnější letovisko patří mezi nejnavštěvovanější na pobřeží 
Černého moře. Nachází se 38 km od Burgasu na úzkém poloostrově; na severu volně 
navazuje na Slunečné pobřeží. Architektonicky bohatá stará část Nesebaru je jedním z 
nejstarších evropských měst; od roku 1983 je zapsána v seznamu UNESCO. Je také ob-
líbeným místem pouličních umělců, kteří tvoří nedílnou součást zdejší atmosféry. Pláže v 
okolí jsou široké, pokryté jemným zlatým pískem a nabízí veškerý plážový servis.

OBZOR
Oblíbené malé letovisko ležící v zátoce Černého moře 60 km jižně od Varny a 75 km od 
Burgasu je zároveň i starobylým městem s poměrně živým centrem s množstvím tradič-
ních restaurací a obchůdků. Nabízí prostorné pláže, možnost horské turistiky i nenároč-
ných vycházek. Nedaleko Obzoru se vlévají do moře řeky Dvojnica a Kamčia, které jsou 
součástí přírodní rezervace. Směrem na sever se nachází městečko Bjala s pozůstatky 
antické řecké pevnosti. Zdejší klima s kombinací čerstvého horského a slaného mořského 
vzduchu je využívané k léčení a prevenci mnoha chorob.

PRIMORSKO
Menší a velmi oblíbené letovisko v jihovýchodním Bulharsku leží 22 km jižně od Sozopolu 
a 50 km od Burgasu. Většina ubytovacích kapacit leží v nové části letoviska, která nava-
zuje na staré centrum. Jejich výhodou je dobrá dostupnost k jedné ze dvou dlouhých pí-
sečných pláží s pozvolným vstupem do moře. Za severní pláží je přírodní rezervace, která 
chrání místní písečné duny. Primorsko je vyhledávané především českými a slovenskými 
turisty, proto zde najdete i české informační turistické centrum a v některých restauracích 
můžete dostat jídelní lístek v češtině. K dispozici jsou také obchody, restaurace, bary 
diskotéky, největší atrakcí v letovisku je velký aquapark Aqua Planet.

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Letovisko je největším Bulharsku a leží 30 km severně od Burgasu. Nádherná, 8 km 
dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře a blízkost historického Nesebaru činí 
ze Slunečného pobřeží jedno z nejvyhledávanějších míst. Dopravu v letovisku zajišťují 

minivláčky a spojení s okolními městy pravidelná autobusová doprava. Slunečné pobřeží 
je ideální místo pro strávení příjemné rodinné dovolené se spoustou lákadel pro děti. Za 
zmínku určitě stojí i místní aquapark, který je určen všem generacím. Letovisko má živou 
pobřežní promenádu vedoucí až k Nesebaru. V posledních letech prošla většina hotelů 
zásadní modernizací a v ničem si nezadá s hotely v leckterém vyhlášeném turistickém 
letovisku ve Středomoří.

SVATÝ VLAS
Stále více vyhledávaná oblast - nejen pro svou polohu na okraji krásného zálivu Sluneč-
ného pobřeží (5 km) a městské památkové rezervace Nesebar (9 km), ale i pro léčebné 
účinky vznikající spojením mořského a horského vzduchu. Jsou zde ideální podmínky po 
klienty trpící dýchacími obtížemi. Původně malá vesnice se rozrostla na přímořské leto-
visko, které je chráněno horami před severními větry. Pláže jsou písečné s pozvolným 
vstupem do vody, centrum letoviska má malebné náměstí a pěší zónu s obchůdky. Na 
rozdíl od Slunečného prostředí zde naleznete komornější prostředí.

SOZOPOL – DJUNI
Starobylé přímořské městečko patří mezi nejhezčí a nejnavštěvovanější letoviska Bul-
harska, leží přibližně 35 km jižně od Burgasu. Stará část města byla v roce 1970 vy-
hlášena architektonickou a historickou rezervací chráněnou UNESCO. Křivolaké uličky 
s malebnými dřevěnými domky tvoří nezapomenutelnou atmosféru města. Část pobřeží 
starého města se nachází na skále vysoké v některých místech i několik metrů. Nová část 
Sozopolu je rušnější, tvoří ji hlavně nově postavené hotely a vilky; zde najdete obchody, 
restaurace i noční život. Blízko malého rybářského přístavu leží dvě pláže pokryté nád-
herným zlatým pískem. 6 km od Sozopolu leží Djuni, které je moderním prázdninovým 
letoviskem s několika restauracemi, kavárnami i bary. Je vystavěno na svazích okolo malé 
romantické zátoky. Pláž v Djuni, pokrytá jemným zlatavým pískem, je 4,5 km dlouhá a při-
bližně 100 m široká, vstup do moře je vhodný pro malé děti. Byla taktéž oceněna modrou 
vlajkou za čistotu moře. 

LOZENEC
Rychle se rozvíjející letovisko leží 5 km jižně od Kitenu a přibližně 70 km od Burgasu na 
úpatí pohoří Strandža prohlášeném v roce 1995 národním parkem. Je to menší a klidnější 
přímořská vesnička bez hlučného nočního života, lemovaná rozsáhlými vinicemi, lesíky a 
fíkovými háji. Pláže jsou zde prostorné, písečné s pozvolným vstupem do moře, vhodné 
především pro rodiny s dětmi. Dlouhé písečné pláže u severního okraje Lozence zase 
lákají milovníky windsurfingu a kitesurfingu. V malebných zátokách a zálivech jsou roz-
troušeny menší písečné pláže, některé vhodné také pro nudisty. 

Přehled letovisek

Výlety

PLAVBA PO ŘECE ROPOTAMO
cena: cca 20 Lv 
Příjemný půldenní lodní výlet do přírodní rezervace Ropotamo, ve které uvidíte chráněné 
rostliny, živočichy a zajímavé přírodní úkazy. 

VÝLET DO NESEBARU
cena: cca 40 Lv
Celodenní výlet autobusem do architektonické rezervace se starobylými kostely a chrá-
my, která je od roku 1983 na seznamu UNESCO. Prohlídka jedinečných památek ev-
ropské kultury v doprovodu průvodce, volno na oběd, nákupy a procházku po městě.

PLAVBA JACHTOU NA PLÁŽ MASLEN NOS + PIKNIK
cena: cca 45 Lv
Půldenní výlet jachtou na malou písečná pláž Maslen Nos. V  ceně výletu je zahrnut 
oběd. Po obědě budete mít volný čas na koupání a opalování.

PROHLÍDKA SOZOPOLU
cena: cca 20 Lv
Navštívíte velmi oblíbené a malebné město Sozopol. Malé, ale krásné město ležící v ji-
hovýchodní části Bulharska. Během prohlídky uvidíte zajímavé domy a budovy. Budete 
mít volný čas na oběd nebo večeři, nákupy a procházku po městě.

VÝLET DO VARNY S NÁVŠTĚVOU DELFINÁRIA
cena: cca 75 Lv
Celodenní výlet do jednoho z největších měst a hlavního přístavu Bulharska - Varny. 
Město nabízí mnoho možností zábavy, je plné muzeí, zahrad a starých domů s krásnou 
architekturou, které stojí za vidění. Navštívíte také delfinárium s hodinovým progra-
mem, což ocení především rodiny s dětmi.

BULHARSKÝ FOLKLORNÍ VEČER
cena: cca 44 Lv
Pětihodinový večerní program na statku Pismenovo, který leží v lesích pohoří Strandža 
v etnografickém komplexu Čiflika. Ochutnáte zde bulharskou kuchyni, uvidíte tanec na 
žhavém uhlí, folklorní program a zazní i tradiční písně.

PLAVBA PO ŘECE ROPOTAMO + PROHLÍDKA SOZOPOLU
cena: cca 40 Lv
Kombinovaný výlet – prohlídka Sozopolu s průvodcem a lodní výlet po řece Ropotamo. 
Navštívíte turisty velmi oblíbené město Sozopol.  Malé, ale krásné město ležící v jiho-
východní části Bulharska. Během prohlídky uvidíte zajímavé domy a budovy. Budete 
mít volný čas na oběd nebo nákupy. Dále budete pokračovat lodí po řece Ropotamo. Je 
to příjemný výlet do přírodní rezervace Ropotamo, ve které uvidíte chráněné rostliny, 
živočichy a zajímavé přírodní úkazy. 

VÝLET DO NESEBARU
cena: cca 20 Lv
Půldenní výlet autobusem do architektonické rezervace se starobylými kostely 
a chrámy, která je na seznamu UNESCO od roku 1983. Prohlídka jedinečných památek 
evropské kultury v  doprovodu průvodce cestovní kanceláře, volno na oběd, nákupy 
a procházku po městě.

VÝLET DO VARNY S NÁVŠTĚVOU DELFINÁRIA
cena: cca 56 Lv
Celodenní výlet do jednoho z největších měst a hlavního přístavu Bulharska – Varny. 
Město nabízí mnoho možností zábavy, je plné muzeí, zahrad a starých domů s krásnou 
architekturou, které stojí za vidění. Navštívíte také delfinárium s hodinovým progra-
mem, což ocení především rodiny s dětmi.

BULHARSKÝ FOLKLORNÍ VEČER
cena: cca 45 Lv
Večerní program v komplexu Grana, vzdáleném kolem 20 km od Slunečného pobřeží. 
Ochutnáte zde bulharskou kuchyni, uvidíte tanec na žhavém uhlí, folklorní program to 
vše za doprovodu tradiční hudby. 

RYBOLOV NA MOŘI + PIKNIK
cena: cca 45 Lv
Budete mít jedinečnou možnost užít si dopoledne rybolovem na moři, který bude zakon-
čený společným piknikem. Je to jedinečný zážitek pro všechny generace.

k zakoupení
v místě pobytu

VÝLETY Z LETOVISKA PRIMORSKO, SOZOPOL A OKOLÍ VÝLETY Z LETOVISKA SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ A NESEBAR
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Vilky, které jsou součástí prázdninového komplexu Elenite Holiday 
Village, jsou vystavěny stupňovitě v několika řadách za sebou, 
a jsou umístěny nad krásnou písečnou pláží v letovisku Elenite 
(navazuje na letovisko Svatý Vlas). Elenite jako jediné bulharské 
přímořské letovisko je orientováno na jih, čímž poskytuje 
dostatek slunečního svitu. Součástí hotelu je aquapark Atlantis 
s řadou vodních atrakcí, který leží 200 m od hotelu. Slunečné 
pobřeží je vzdáleno cca 10 km, historické centrum Nesebaru 
asi 15 km. Hotel doporučujeme rodinám s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky v 1. řadě vilek
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek v 2. řadě vilek 

(palanda)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, lednice, klimatizace
•  trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  lobby bar, restaurace s terasou, A‘ la carte restaurace, bar u bazénu
•  bazén se sluneční terasou, dětský bazén (lehátka a slunečníky 

u bazénu i na pláži zdarma)
•  animační programy, miniklub, dětské hřiště
•  šipky, plážový volejbal, aerobic, vodní gymnastika, vodní pólo, 

tenisové kurty, mini golf
•  za poplatek: billiard, bowling, vodní sporty na pláži, Wellness 

centrum 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Odpolední 
občerstvení během dne, káva, čaj, zákusek, zmrzlina. Neomezená 
konzumace vybraných místních alkoholických a nealkoholických 
nápojů v časech a místech určených hotelem (10:00–24:00). 
Noční bar a bar na pláži za poplatek. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná

Svatý Vlas (Elenite) | Hotel 

Elenite Villas

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Oblíbený hotel je umístěný v zahradě a skládá se ze tří budov. 
Od široké písečné pláže s pozvolným vstupem do moře je 
vzdálený 250 m. Uprostřed zahrady se nachází bazén s lehátky 
a slunečníky, pro děti je k dispozici dětský koutek. Dopravu 
v letovisku zajišťují minivláčky, k návštěvě okolních měst 
můžete využít pravidelnou autobusovou dopravu. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek (palanda 

nebo sofa)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice, klimatizace
•  Wi-Fi za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor na recepci za poplatek
•  Wi-Fi v lobby baru zdarma
•  restaurace s terasou, lobby bar, bar, bar u bazénu
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma;  

na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, animační programy, šipky
•  za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
odpolední občerstvení - sendviče, pizza, zákusky, ovoce, 
káva a čaj. Neomezená konzumace vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů v časech a místech 
určených hotelem (11:00–22:30).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 250 m

TYP PLÁŽE písečná

Slunečné pobřeží | Hotel 

Riva

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 250 m 

TYP PLÁŽE písečná

Slunečné pobřeží | Hotel

Riva Park
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

V roce 2017 nově otevřená budova hotelu Riva, kde jsou umístěné 
pokoje kategorie 4* se nazývá Riva Park a nachází se 250 m 
od široké písečné pláže s pozvolným vstupem do moře a 800 m 
od aquaparku Action. Centrum rušného obchodního a zábavního 
centra se spoustou obchůdků, restaurací a kolotočů se nachází 
nedaleko hotelu. Dopravu v letovisku zajišťují minivláčky, 
k návštěvě okolních měst můžete využít pravidelnou 
autobusovou dopravu. Hotel doporučujeme všem věkovým 
kategoriím, zejména pak rodinám s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice, klimatizace
•  Wi-Fi za poplatek
•  balkon nebo terasa
•  dětská postýlka za poplatek (cca 2,5 €/noc) 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor na recepci za poplatek
•  Wi-Fi v lobby zdarma
•  restaurace, 3 bary
•  2 bazény, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  dětský koutek, dětské hřiště, animační programy
•  za poplatek: masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, občerstvení 
během dne - pizza, káva a čaj, zmrzlina. Neomezená konzumace 
vybraných místních alkoholických a nealkoholických nápojů 
v místech a časech určených hotelem (11:00–22:30).

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA
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Hotel se nachází v oblíbeném letovisku Slunečné pobřeží a je 
vzdálený asi 200 m od písečné pláže. Centrum letoviska leží 
2 km od hotelu, navštívit můžete také aquapark Action vzdálený 
2,5 km nebo Kakaovou pláž (5 km). Dopravu po letovisku 
zajišťují minivláčky, do okolních měst se dostanete pravidelnou 
autobusovou dopravou. Hotel doporučujeme především rodinám 
s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  apartmány až pro 5 osob (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•  SAT/TV, klimatizace
•  balkon nebo terasa
•  dětská postýlka (za poplatek cca 3 €/den)

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, bar, zahrada
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži 

za poplatek)
•  fitness, animační programy, miniklub

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
odpolední občerstvení – sendviče, pizza, zákusky, ovoce, káva 
a čaj. Neomezená konzumace vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů (9:00–22:30).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 200 m 

TYP PLÁŽE písečná

Slunečné pobřeží | Hotel

Complex Sunrise Club

ALL INCLUSIVE

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Pobyt pro dítě ve dvoulůžkovém pokoji 
DO 13 LET ZDARMA

Pobyt pro 1. a 2. dítě v apartmánu 
DO 13 LET ZDARMA
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Velmi oblíbený hotel skládající se ze dvou pavilonů má výhodnou 
polohu v jižní části střediska na rozhraní Slunečného pobřeží 
a nového Nesebaru. K široké písečné pláži se dostanete 
procházkou kolem písečných dun. Centrum Slunečného pobřeží 
je vzdáleno cca 2 km, nový Nesebar cca 500 m (zastávka 
turistického vláčku nedaleko hotelu). V centru letoviska najdete 
hospůdky, bary a diskotéky.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  apartmány s možností až dvou přistýlek (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, klimatizace, lednice
•  Wi-Fi za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor (za poplatek cca 5 Lv/den), výtah
•  Wi-Fi na recepci zdarma
•  restaurace, bar, bar u bazénu, kavárna
•  3 bazény, aquapark pro děti (lehátka a slunečníky zdarma; 

na pláži za poplatek) 
•  dětské hřiště, stolní tenis, fitness
•  za poplatek: sportovní vyžití v okolí (tenisové kurty, volejbalová a 

basketbalová hřiště, vodní sporty na pláži a pronájem jízdních kol)

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu. 
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Lehké 
občerstvení během dne, sendviče, zákusky, zmrzlina a ovoce. 
Neomezená konzumace vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů, čaj a káva (11:00-22:30).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 250 m 

TYP PLÁŽE písečná

Slunečné pobřeží | Hotel

Kotva

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 6 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Hotel je umístěný v zahradě blízko centra letoviska pouhých 
50 m od široké písečné pláže s pozvolným vstupem do moře. 
Pláž je od hotelu oddělena pobřežní promenádou. V okolí hotelu 
se nachází spousta nákupních a zábavních možností. Dopravu 
do okolních měst zajišťuje pravidelná autobusová doprava. 
V blízkosti hotelu najdete tenisové kurty, minigolf, půjčovnu kol. 
Doporučujeme všem věkovým kategoriím.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•  SAT/TV, telefon, lednice
•  klimatizace 
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor (za poplatek cca 5 Lv/den)
•  internetový koutek (za poplatek cca 5 Lv/hod.), Wi-Fi 
•  lobby bar, restaurace
•  bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, fitness, vířivka
•  za poplatek: sauna, masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

Hotelový komplex je situovaný v centrální části letoviska, cca 
200 m od široké písečné pláže s pozvolným vstupem do moře. 
K návštěvě Starého Nesebaru vzdáleného cca 6 km lze využít 
turistického vláčku, který zajišťuje pravidelné spojení. Hotel je 
vhodný pro rodiny s dětmi a všechny, kteří vyhledávají rušnější 
letovisko s širokou nabídkou atrakcí, zábavy a nočního vyžití.
 
UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s lednicí
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti) s kuchyňským koutem 

(lednice, vařič, základní nádobí)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice, klimatizace, Wi-Fi za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah, trezor za poplatek
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace s terasou, lobby bar, snack bar, bar u bazénu
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma; na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště, miniklub, stolní tenis, animační programy
•  za poplatek: Wellness centrum, fitness, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Lehké 
občerstvení během dne – čaj, káva, zákusky, sendviče, pizza. 
Vybrané nealkoholické a místní alkoholické nápoje (10:00–23:00). 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m 

TYP PLÁŽE písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 200 m 

TYP PLÁŽE písečná

Slunečné pobřeží | Hotel

Avliga Beach

Slunečné pobřeží | Hotel

Sun Palace

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA
ALL INCLUSIVE

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA
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Rozsáhlý hotelový resort obklopený krásnou zahradou se nachází 
v jižní části černomořského pobřeží, 100 m od písečné Královské 
pláže 2 km severně od starobylého města Sozopol a 34 km 
od města Burgas. Studia a apartmány se nachází ve vilách podél 
zálivu, většina nabízí panoramatický výhled na moře. 
Hotel doporučujeme především rodinám s dětmi. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  apartmány až pro 3 osoby (2 místnosti)
•  apartmány až pro 5 osob (3 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  kuchyňský kout (vařič, lednice, základní nádobí, 

mikrovlnná trouba)
•  SAT/TV, klimatizace
•  balkon nebo terasa
•  studia a apartmány s výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách 

zdarma
•  5 restaurací, pizzerie, lobby bar, piano bar, bar u bazénu
•  5 bazénů se sluneční terasou, 3 dětské bazény (lehátka 

a slunečníky u bazénů zdarma; na pláži za poplatek)
•  fitness, animační programy, miniklub, dětská hřiště, tenisové kurty
•  za poplatek: Wellness centrum

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. Možnost dokoupení snídaní a večeří formou bufetu. 
Na konci sezóny jsou večeře servírované.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m 

TYP PLÁŽE písečná

Sozopol – Královská pláž | Hotel

Santa Marina Holiday Village

Pobyt pro 3. osobu 
ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Hotel klubového typu je součástí rozlehlého areálu Djuni Royal 
Resort umístěného na zalesněných svazích. Ubytování je tvořeno 
hotely a vilami, nachází se v blízkosti pláže a malého přístavu, 
hotel je vzdálený 7 km od letoviska Sozopol. Doporučujeme 
náročným klientům všech věkových kategorií. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, klimatizace, lednice
•  Wi-Fi a trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa
• pokoje s přímým výhledem na moře za příplatek 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  lobby bar, restaurace, A’la carte restaurace, bary u bazénu, 

snack bar na pláži
•  bazény se sluneční terasou, dětské bazény, aquapark (lehátka 

a slunečníky u bazénů zdarma; na pláži za poplatek)
•  fitness, animační programy, miniklub, dětské hřiště, stolní tenis, 

plážový volejbal
•  za poplatek: Wellness centrum, tenisové kurty, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Dopolední, odpolední a večerní občerstvení. Neomezená 
konzumace vybraných místních alkoholických a nealkoholických 
nápojů v barech a restauracích komplexu (9:00–2:00), kromě 
hotelu Marina Royal Palace.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Sozopol – Djuni | Hotel 

Marina Beach

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 6 LET ZDARMA

Nový čtyřpatrový hotel Miramar leží v krásné zahradě a nachází 
se v letovisku Kavatsi (3 km jižně od městečka Sozopol). Nabízí 
moderní a komfortní pokoje. Krásná písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře leží 50 m od hotelu a je oddělena pouze místní 
komunikací. V blízkosti najdete obchůdky a restaurace (cca 100 m).

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  dvoulůžková studia s možností přistýlky
•  apartmány s možností až dvou přistýlek s kuchyňským koutem 

(vařič, lednice, základní nádobí)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•  SAT/TV, telefon, minibar, klimatizace
•  za poplatek: internet
•  balkon nebo terasa
•  dětská postýlka (za poplatek cca 4 €/den)

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor za poplatek, výtah
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  restaurace, A´la carte restaurace, lobby bar, bar u bazénu 
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma; na pláži za poplatek)
•  miniklub, dětské hřiště
•  za poplatek: masáže

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m 

TYP PLÁŽE písečná

Sozopol – Kavasti | Hotel

Miramar

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

až max.

Pobyt pro 3. osobu ve studiu 
ZDARMA

Pobyt pro 3. a 4. osobu v apartmánu 
ZDARMA
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Slunečné pobřeží | Hotel

MPM Beach Astoria

Slunečné pobřeží | Hotel 

MPM Orel
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Moderní hotel s živou atmosférou leží v centru Slunečného pobřeží. 
Od krásné písečné pláže s širokou nabídkou vodních sportů ho 
odděluje plážová promenáda. Centrum letoviska nabízí spoustu 
obchůdků, kaváren, barů, restaurací a zábavních atrakcí a je 
vzdáleno cca 200 m od hotelu. Nejbližší nákupní možnosti leží 
50 m od hotelu. Doporučujeme klientům všech věkových 
kategorií, kteří ocení dostupnost pláže, centra i nočního vyžití. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén) 
•  SAT/TV, telefon, lednice 
•  trezor za poplatek, klimatizace
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor za poplatek
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách zdarma
•  restaurace, lobby bar, bar u bazénu
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu i na pláži zdarma)
•  miniklub, animační programy
•  za poplatek: billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
dopolední a odpolední občerstvení, káva a čaj, zmrzlina, 
pozdní večeře. Neomezená konzumace vybraných místních 
alkoholických a nealkoholických nápojů v místech a časech 
určených hotelem (10:00–23:00).

Moderní hotel s živou atmosférou leží v centru Slunečného pobřeží. 
Od krásné písečné pláže s širokou nabídkou vodních sportů 
ho odděluje plážová promenáda. Centrum letoviska nabízí spoustu 
obchůdků, kaváren, barů, restaurací a zábavních atrakcí a je 
vzdáleno cca 200 m od hotelu. Doporučujeme klientům, kteří 
vyhledávají živější prostředí a využijí dobré dostupnosti Starého 
Nesebaru.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén) 
•  SAT/TV, telefon, lednice, klimatizace 
•  trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah
•  Wi-Fi ve veřejných prostorách zdarma
•  restaurace, bar u bazénu, bar na pláži
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu i na pláži zdarma)
•  miniklub, dětské hřiště, nákupní arkáda, animační programy
•  stolní tenis, šipky, plážový volejbal
•  za poplatek: masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
pozdní lehká snídaně, odpolední občerstvení, káva a čaj, zmrzlina. 
Neomezená konzumace vybraných místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů v místech a časech určených 
hotelem (10:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 20 m 

TYP PLÁŽE písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 20 m 

TYP PLÁŽE písečná

ULTRA
ALL INCLUSIVE

ULTRA
ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA
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Slunečné pobřeží | Hotel

Slavyanski

Nesebar | Hotel

Chaika Beach Resort

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Několikapatrový hotel se nachází v severní části letoviska 
Slunečné pobřeží. Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je 
od hotelu oddělena pouze pobřežní pěší promenádou. Centrum 
s řadou obchodů, barů, restaurací, supermarketů a širokou 
nabídkou zábavy je 1,6 km od hotelu. Doporučujeme klientům 
všech věkových kategorií, kteří vyhledávají živější prostředí 
s možností návštěvy Starého Nesebaru. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  apartmány až pro 4 osoby (2 místnosti)  
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice, klimatizace
•  balkon nebo terasa
•  na vyžádání v CK: apartmány Superior až pro 5 osob

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor za poplatek, výtah
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  TV místnost, směnárna, minimarket
•  restaurace, lobby bar, bar u bazénu
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  dětské hřiště
•  za poplatek: masáže, billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu.
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

Příjemný hotelový komplex skládající se ze třech budov je situován 
přímo u krásné písečné pláže. Ubytování je nabízeno ve dvou 
budovách – Arcadia Park (2. řada od moře) a Chaika Sea (1. řada 
u moře). Pláž je od hotelu oddělena pouze pobřežní promenádou. 
Komplex patří do hotelové sítě Victoria Hotels a nachází se ve 
středu vyhlášeného letoviska Slunečné pobřeží. V bezprostřední 
blízkosti (cca 50 m) najdete restaurace a obchody. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (Arcadia Park)
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek (Chaika Sea) 
•  dvoulůžková studia s možností až dvou přistýlek (Chaika Sea, 

1 místnost)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice, klimatizace, trezor za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby zdarma
•  2 restaurace, 3 bary
•  2 bazény, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; 

na pláži za poplatek)
•  animační programy, dětské hřiště
•  za poplatek: Wellness centrum, billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
All inclusive  – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Lehké 
občerstvení během dne. Neomezená konzumace vybraných 
nealkoholických a místních alkoholických nápojů v místech 
a časech určených hotelem (10:00–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m 

TYP PLÁŽE písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 70 m 

TYP PLÁŽE písečná

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA
ALL INCLUSIVE
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Menší rodinný resort nabízí ubytování ve dvou moderních 
budovách obklopených zelení. Resort leží 100 m od písečné 
severní pláže s pozvolným vstupem do moře vhodným pro děti 
a 200 m od centra letoviska s bohatými zábavními a nákupními 
možnostmi. Díky pohodové přátelské atmosféře tohoto hotelu 
zde zcela jistě prožijete příjemnou dovolenou.
 
UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, lednice, klimatizace, telefon
•  Wi-Fi za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, trezor za poplatek
•  společenská místnost s TV
•  restaurace, snack bar 
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířené servírované kontinentální snídaně.
Možnost dokoupení večeří na místě.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 100 m

TYP PLÁŽE písečná

Primorsko | Hotel 

Salena
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz
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Nový luxusní hotel (otevřený v roce 2016) se nachází na hlavní 
ulici Iglika blízko písečné pláže, která je vzdálená asi 3 minuty 
chůze od hotelu. Centrum letoviska je cca 500 m od hotelu. 
Hotel má moderně zařízené pokoje s možností jedné přistýlky
a několik pokojů pro tělesně postižené osoby. Je vhodný
pro náročnou klientelu všech věkových kategorií.  
 
UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
•  sociální zařízení (WC, sprcha, fén) 
•  SAT/TV, telefon, lednice, trezor za poplatek
•  klimatizace
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah 
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  lobby bar, restaurace s venkovní terasou
•  bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  fitness, dětský koutek
•  za poplatek: Wellness centrum, masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu.
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 150 m 

TYP PLÁŽE písečná

Primorsko | Hotel

Siena Palace

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Menší příjemný tříhvězdičkový hotel Monello otevřený v roce 
2017 má výbornou polohu u severní pláže Primorska, od které 
ho dělí pouze krásné písečné duny. Centrum města s množstvím 
obchodů, restaurací a barů je vzdálené pouze 10 minut 
pěší chůze. Hosté mohou využít posezení ve dvoře hotelu. 
Doporučujeme pobyt se snídaní nebo formou plné penze, která 
zahrnuje i nápoje v průběhu jídla. Strava je podávána v hotelu 
Primorsko del Sol vzdáleném cca 100 m. Ostatní hotelové služby 
(bazén, snack bar, animační programy atd.) však čerpat nelze. 
Ubytování doporučujeme všem, kteří ocení klidnější polohu 
hotelu v dostupnosti centra.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s výhledem na moře
•  pokoje až pro 4 osoby v přízemí bez výhledu na moře (1 místnost) 
•  sociální zařízení (WC, sprcha)
•  klimatizace, SAT/TV
•  lednice, rychlovarná konvice
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  posezení ve dvoře, Wi-Fi

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.
Snídaně – formou bufetu. Snídaně jsou podávány v hotelu 
Primorsko del Sol vzdáleném cca 100 m.
Plná penze s nápoji – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Káva, nealkoholické a vybrané místní alkoholické nápoje 
v době jídla. Plná penze je podávána v hotelu Primorsko del Sol 
vzdáleném cca 100 m.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m

TYP PLÁŽE písečná

Primorsko | Hotel 

Monello

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Oblíbený hotel s poklidnou rodinnou atmosférou se skládá 
z hlavní budovy a dvoupodlažních vilek umístěných v zahradě 
v severní části letoviska Kiten. Severní pláž je vzdálená 
cca 600 m  od hotelu stejně jako centrum letoviska. 
Doporučujeme všem, kteří hledají hezké koupání a klidnější 
prostředí. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, lednice, klimatizace
•  trezor (za poplatek cca 2 €/den)
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, výtah (hlavní budova)
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  jídelna
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži  

za poplatek)
•  dětské hřiště, stolní tenis, šipky, šachy
•  za poplatek: půjčovna kol

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. 
Odpolední občerstvení. Vybrané místní alkoholické 
a nealkoholické nápoje, čaj a káva v místech a časech 
určených hotelem (9:00–23:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 600 m

TYP PLÁŽE písečná

Kiten | Hotel 

Jasmin

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA

ALL INCLUSIVE

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Rodinný penzion se zahradou s příjemným venkovním 
posezením a s bazénem, leží v klidnější části letoviska. 
Přibližně 250 m od penzionu se nachází menší písečná pláž, 
dlouhá a prostorná písečná pláž s pozvolným vstupem do 
moře je vzdálená cca 450 m, centrum letoviska cca 200 m.
Doporučujeme klientům, kteří hledají klidnější prostředí 
a možnost vlastního vaření. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek (2 místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•  SAT/TV, lednice, varná konvice, klimatizace
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY PENZIONU
•  Wi-Fi
•  bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma; na pláži 

za poplatek)
•  zahrada s posezením
•  za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 250 m

TYP PLÁŽE písečná

Obzor | Hotel 

Paraiso Beach

Lozenec | Penzion 

Rosen

Příjemný, menší tříhvězdičkový hotel se nachází přímo 
u písečné pláže (vstup po několika schodech) v letovisku Obzor. 
Centrum letoviska s restauracemi, bary a obchody je vzdáleno 
cca 300 m. Doporučujeme klientům všech věkových kategorií, 
kteří upřednostňují klidnější dovolenou přímo u pláže.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén) 
•  SAT/TV, telefon, lednice, klimatizace
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY PENZIONU
•  vstupní hala s recepcí, trezor (za poplatek cca 10 €/týden), výtah 
•  internetový koutek a Wi-Fi za poplatek
•  TV místnost
•  restaurace, lobby bar, bar u bazénu
•  malý bazén s oddělenou dětskou částí (lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma; na pláži za poplatek)
•  stolní tenis, dětský koutek
•  za poplatek: masáže, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
občerstvení během dne , káva a čaj. Neomezená konzumace 
vybraných místních alkoholických a nealkoholických nápojů 
v místech a časech určených hotelem (10:30–23:00). 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m

TYP PLÁŽE písečná

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Pobyt pro dítě 
DO 12 LET ZDARMA

ALL INCLUSIVE
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Příjemný rodinný penzion je situovaný v klidné ulici vesnice 
Lozenec. Dlouhá, prostorná, písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře je vzdálená cca 400 m, na pláži najdete občerstvení, 
bary, půjčovnu vodních šlapadel a nabídku vodních sportů; 
možnost pronájmu lehátek a slunečníků za poplatek. Centrum 
letoviska se nachází cca 200 m od ubytování. Doporučujeme 
všem, kteří ocení ubytování na klidnějším místě s krásnou 
zahradou a s možností výletů do okolí.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana)
•  SAT/TV, lednice, klimatizace
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY PENZIONU
•  vstupní hala s recepcí 
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  společný venkovní kuchyňský kout (vařič, mikrovlná trouba, 

základní nádobí)
•  zahrada
•  za poplatek: vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 450 m

TYP PLÁŽE písečná

Lozenec | Penzion 

Villa Reni
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz
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Egypt
Vydejte se s námi do Egypta a nechte se oslnit korálovými útesy, užijte si pestrý 
podmořský svět Rudého moře, zažijte pravé pouštní dobrodružství, jízdu na 
velbloudech a čtyřkolkách a v neposlední řadě se ponořte do fascinujících dějin. 
Objevte faraóny, tajuplné pyramidy a gigantické monumenty. Nabízíme Vám uby-
tování v oblasti Hurghada, které se rozprostírá na 30 kilometrové písečné pláži 
s krásným koupáním. Dalším velmi oblíbeným místem pro strávení dovolené 
je 30 km jižně od Hurghady, letovisko Makadi Bay. Toto místo je potěšením pro 
surfaře a potápěče. Nejmladším a současně nejnavštěvovanějším místem pro 
milovníky potápění a šnorchlování je letovisko Marsa Alam, na jehož pláže si Vás 
taktéž dovolujeme pozvat. 

Dovolená v Egyptě, to je teplé počasí po celý rok, čisté moře s korály vhodné 
zejména pro nadšené potápěče, golfová hřiště a aquaparky pro vyznavače 
aktivní dovolené.

CESTOVNÍ DOKLADY
Všichni klienti musí cestovat na cestovní pas, jehož platnost je delší než 
6 měsíců od ukončení pobytu v Egyptě. Dále upozorňujeme, že každý občan 
ČR včetně dětí i tzv. infantů (dětí do 2 let) je povinen cestovat na vlastní cestovní 
pas. Prosíme naše klienty o kontrolu svých cestovních dokladů.

VSTUPNÍ VÍZUM
K cestě do Egypta potřebujete vízum. Můžete si ho objednat při koupi 
zájezdu nebo koupit po příletu na letišti v Hurghadě. Podmínkou pro vydání víza 
je platnost cestovního pasu minimálně půl roku po návratu ze země. Držitelé 
cestovních pasů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě 
u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu. 

KÁHIRA

Marsa Alam

Hurghada Giftun
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EGYPT

HURGHADA
Oblast Hurghady je situována ve východní části Egypta. Jedná se o živé letovisko 
s přístavem, které se stalo největším turistickým centrem v oblasti Rudého moře. 
Srdce návštěvníků si Hurghada získala především svými zlatavými plážemi, krásným, 
čistým mořem, celoroční sezónou a komfortem, který je schopno nabídnout. Do tzv. 
Hurghadské riviéry patří několik menších letovisek včetně měst El Gouna, El Dahar, 
Sakalla, Makadi Bay, zátoka Soma Bay a Safaga. Pokud chcete zažít pravou arabskou 
atmosféru, vydejte se do staré části, tzv. El Dahar, kde lze vidět každodenní život 
Egypťanů, mešity a nepřeberné množství tradičních obchůdků. Jižním směrem pak 
navazuje novější, rušnější část nazývaná Sakkala, kde můžete najít přístav, obchůdky, 
kavárny a čajovny. 30 km jižně od Hurghady se nachází oblast Makadi Bay, jejímž 
hlavním lákadlem je mimořádně malebná písečná pláž, plná romantických zátočin 
s průzračně azurovým mořem. Lemována je nádherným korálovým útesem. Tato oblast 
je vyhlášeným rájem pro potápění a šnorchlování. Makadi Bay je méně rušným střediskem, 
najdete zde jak luxusní hotely s kompletním sportovním a rekreačním vyžitím i bohatý-
mi animačními programy, tak menší a pokojnější rodinné hotýlky. 

Pokud byste chtěli mít soukromí, navštivte blízké ostrůvky, kterých je tu v moři spousta 
(nejznámější je ostrov Giftun). Spatříte zde nezapomenutelný svět korálových útesů. 

Průměrná roční teplota 25 °C udělala z Hurghady velmi oblíbené letovisko, které je 
turisty hojně navštěvováno po celý rok.

Přehled letovisek

MARSA ALAM
Tato dříve malá rybářská vesnička, dnes jedna z nejnavštěvovanějších turistických des-
tinací leží na pobřeží Rudého moře, cca 250 km jižně od Hurghady v místě, kde se Arab-
ská poušť setkává s Rudým mořem. Při pobřeží i na otevřeném moři se zde nachází velké 
množství korálových útesů, které do Marsy Alam lákají mnoho turistů a potápěčů. Leto-
visko se začalo turisticky rozvíjet až s otevřením letiště v roce 2003. V oblasti vyrostlo 
velké množství kvalitních a moderních hotelů, které uspokojí i náročného turistu. Nákupy 
a zábavu poskytují nejen hotely, ale i blízký malý přístav Port Ghalib plný obchůdků 
a restaurací. 

Marsa Alam má vyváženější a stabilnější podnebí než Hurghada, kdy především 
zimní noci jsou teplejší a letní maximální teploty jsou nepatrně nižší než v Hurghádě. 
Měsíce březen, duben, říjen a listopad jsou poté nejpříjemnější pro návštěvu, a tep-
lotně odpovídají létům ve Středomoří, s průměrnými teplotami nepřesahujícími 28 °C. 
V lokalitě se vyskytují delfíni, žraloci kladivouni a dugongové. Silné povětrnostní podmínky, 
které v této oblasti panují, jsou ideální pro milovníky windsurfingu. V blízkosti Marsa 
Alam jsou k vidění také smaragdové doly či chrám Sethiho I. v Khanaisu. Marsa Alam 
je komorním letoviskem pro klienty, kteří netouží po přeplněných hotelech a plážích. 
Dovolená zde se stane nezapomenutelným zážitkem.
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CELODENNÍ VÝLET DO KÁHIRY 
Celodenní výlet do hlavního egyptského města Káhira. Odjezd v časných ranních 
hodinách z hotelu do 450 km vzdálené Káhiry, jejíž prohlídka začíná návštěvou 
pyramid v Gíze. Nejznámější jsou Cheopsova (má tři hlavní komory: Královu a Krá-
lovninu síň a tzv. Velkou Galerii), Chefrénova a Menkauerova. Sfinga (hlava fara-
ona se lvím tělem), která stojí před pyramidami, je má hlídat. Následuje návštěva 
Egyptského muzea, které uchovává rozsáhlou sbírku staroegyptských památek. 
Ve více jak padesáti místnostech je k vidění téměř 130 tisíc různých exponátů od 
kolosálních soch po drobné šperky, které představují historii starověkého Egypta 
od počátků do příchodu islámu. Součástí sbírek jsou poklady z Tutanchamonova 
hrobu, včetně jeho dvou zlatých rakví a slavné posmrtné masky. Při poslední za-
stávce budete mít možnost nakoupit v bazaru. Návrat do hotelu v nočních hodinách. 
Cena nezahrnuje vstupy. 

CELODENNÍ VÝLET DO LUXORU  
Překrásný celodenní výlet za památkami egyptské historie. Odjezd v časných ranních 
hodinách autobusem do 280 km vzdáleného Luxoru, cesta přes poušť do nilského 
údolí. Návštěva této oblasti začíná zhlédnutím západního břehu Nilu (sochy Amen-
hotepa III – Memnonovy kolosy, Údolí králů, chrám královny Hatšepsut). Následně 
se dopravíte na východní břeh řeky Nil, kde pokračujete návštěvou slavného chrámu 
Karnak. Návrat do Hurghady ve večerních hodinách.

CELODENNÍ ŠNORCHLOVÁNÍ NA OSTROVĚ MAHMYA 
Po nalodění v přístavu následuje asi hodinová plavba na přírodní korálový ostrov 
Mahmya. Vyzkoušet si zde můžete potápění či šnorchlování nebo můžete jen relaxovat 
na čistě bílé pláži a koupat se v korálovém průzračném moři. Příjezd zpět do hotelu 
v odpoledních hodinách.

VÝLET LODÍ NA OSTROV GIFTUN (ŠNORCHLOVÁNÍ)  
Krásný písečný ostrov Giftun leží v Rudém moři, cca hodinu plavby lodí z Hurghady. 
Do přístavu budete přivezeni autobusem. Během plavby zastavíte na otevřeném moři 
u korálových ostrovů s možností potápění. Další zastávka je již přímo na pustém 
ostrově Giftun, kde loď zakotví a trávíte odpoledne na panenské pláži s jemným svět-
lým pískem s další možností šnorchlování ve vodách Rudého moře. Návrat do hotelu 
cca v odpoledních hodinách.

PONORKA  
Dobrodružná plavba ponorkou, při které spatříte fantastický podmořský svět. Velké 
panoramatické okno Vám poskytne úžasný pohled na korálové útesy, ryby a jiné moř-
ské živočichy Rudého moře. Ideální výlet pro ty, kteří chtějí zažít svět pod vodou bez 
potápěčských brýlí. Plavba trvá 90 minut a je vhodná i pro děti.

PONORKA SINDBAD  
Fantastické zážitky přináší ponorka Sindibad, díky níž objevíte nádherný podmořský 
život Rudého moře. Sestoupíte do hloubky až 20 metrů. Během dvouhodinové plavby 
pod hladinou moře můžete pozorovat překrásné barevné korálové útesy a různé druhy ryb.

DELFINÁRIUM  
Nezapomenutelná dvouhodinová delfíní show pro děti i dospělé.

ČTYŘKOLKY  
Odpolední výlet do pouště na čtyřkolkách, kdy po cca 25 km jízdy zastavíte v be-
duínské vesnici. Při této návštěvě se dozvíte nejen o životě a tradicích beduínů, 
ale můžete si vykouřit vodní dýmku nebo ochutnat beduínský čaj

ZÁPAD SLUNCE V POUŠTI   
Výlet jeepy za beduíny. Dobrodružná cesta pustou pouští a okolními horami do be-
duínské vesnice, kde máte možnost zhlédnout tradiční styl života beduínské rodiny. 
V podvečer můžete spatřit orientální show a budete svědky úžasného západu slunce 
v poušti. Návrat do Hurghady ve večerních hodinách.

POTÁPĚNÍ   
Celodenní potápění s instruktorem, vybavení v ceně.

CELODENNÍ VÝLET DO LUXORU  
Překrásný celodenní výlet za památkami egyptské historie. Odjezd v časných ranních 
hodinách autobusem do Luxoru, cesta přes poušť do nilského údolí. Návštěva této 
oblasti začíná zhlédnutím západního břehu Nilu (sochy Amenhotepa III – Memno-
novy kolosy, Údolí králů, chrám královny Hatšepsut). Následně se dopravíte na vý-
chodní břeh řeky Nil, kde pokračujete návštěvou slavného chrámu Karnak. Návrat do 
Hurghady ve večerních hodinách. 

POTÁPĚNÍ NA OSTROVĚ HAMATA   
Výlet pro všechny milovníky krásného potápění na panenský ostrov Hamata. 

ASUÁNSKÁ PŘEHRADA  
Návštěva Velké Asuánské přehrady – kontroverzního, kolosálního díla, které se stalo 
jedním ze světových symbolů Egypta. V průběhu výletu navštívíte chrám na ostrově 
Philae a chrám v Edfu. Návrat v pozdních večerních hodinách. 

SUPERSAFARI   
Výlet do pouště, kde na Vás čeká den plný dobrodružství. Vyzkoušet si můžete jízdu 
v jeepech, projížďku na čtyřkolkách či velbloudech. 

ŠNORCHLOVÁNÍ NA ABU DABAB   
Půldenní výlet se šnorchlováním v nádherných vodách Rudého moře v oblasti známé 
výskytem želv a „mořských krav”. 

Výlety Ceny výletů Vám sdělí delegát v místě pobytu. 
Platba výletu probíhá při zakoupení, a to hotově v EUR.

VÝLETY POŘÁDANÉ Z LETOVISKA HURGHADA VÝLETY POŘÁDANÉ Z LETOVISKA MARSA ALAM

EGYPT
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Aladdin Beach Resort leží ve vzrostlé udržované zahradě cca 8 km 
od centra Hurghady přímo na pláži a rozkládá se na celkové 
ploše přes 134 tisíc m2. Nejbližší obchody naleznete cca 500 m 
od hotelu. Písečná hotelová pláž s pozvolným vstupem do moře 
je v některých úsecích kamenitá (doporučujeme boty do vody). 
Šnorchlování je možné u korálového útesu hotelu Jasmine Village.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
• sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
• SAT/TV, telefon, minibar, klimatizace
• balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, lobby bar, trezor na recepci zdarma
•  Wi-Fi v lobby a internetový koutek za poplatek
•  restaurace, A´la carte restaurace, restaurace na pláži
•  několik barů, snack bar, bar u bazénu, plážový bar
•  2 bazény s brouzdalištěm (lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénů i na pláži zdarma), aquapark v sousedním hotelu 
Ali Baba Palace (1 x za pobyt zdarma)

•  miniklub, minidiskotéka, dětské hřiště, obchodní arkáda
•  animační programy, diskotéka, tenisový kurt (osvětlení a vybavení 

za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, fitness, šipky
•  za poplatek: masáže, billiard, potápění, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní 
snídaně, odpolední snack. Neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů a vybraných místních alkoholických 
nápojů. All inclusive služby lze čerpat v místech a časech určených 
hotelem (9:00–00:30).

Rozlehlý hotelový komplex leží cca 15 km od centra Hurghady 
a rozkládá se u písečné pláže s chráněnou lagunou. Možnost 
koupání, ale taktéž šnorchlování je i na otevřeném moři, 
kde se vyskytuje korálový útes. Hotel disponuje několika bazény 
a aquaparkem. Doporučujeme rodinám s dětmi, které rády využijí 
vodních radovánek i bohatých sportovních a kulturních aktivit.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, trezor, SAT/TV, telefon, minibar
•  balkon nebo terasa
•  pokoje s bočním výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, lobby bar
•  Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  hlavní restaurace, několik restaurací A´la carte
•  několik barů, snack bar, bar u bazénu, plážový bar
•  3 bazény, dětský bazén, aquapark (lehátka, slunečníky 

a osušky u bazénu i na pláži zdarma)
•  dětské hřiště, minimarket, stolní tenis, tenisové kurty (osvětlení 

za poplatek), plážový volejbal, fitness
•  za poplatek: billiard, masáže, sauna, potápěčské centrum, 

vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké 
občerstvení během dne, odpolední káva, čaj, zmrzlina. Neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických nápojů a místních 
alkoholických nápojů v místech a časech určených hotelem 
24 hodin denně.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

Hurghada | Hotel

Aladdin Beach Resort

Hurghada | Hotel 

Desert Roseplus

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA

EGYPT | HURGHADA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz
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Hurghada | Hotel 

Hurghada Long Beach Resort

EGYPT | HURGHADA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Hotel Long Beach se nachází u dlouhé písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře; místy se vyskytuje také korálový útes 
(doporučujeme obuv do vody), vstup do moře je možný i přes molo. 
Centrum Hurghady – Sakkaly je vzdáleno cca 18 km (hotelový 
minibus za poplatek), nejbližší nákupní možnosti jsou ve vzdálenosti 
3 km od hotelu. Hotel Long Beach doporučujeme všem milovníkům 
podmořského života i klientům, kteří vyhledávají klidnější prostředí 
pro strávení své dovolené.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, trezor
•  SAT/TV, minibar, telefon
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, lobby bar
•  Wi-Fi v lobby zdarma
•  hlavní restaurace, několik A´la carte restaurací, několik barů, 

bar u bazénu, plážový bar
•  6 bazénů, dětský bazén (lehátka a slunečníky u bazénů 

i na pláži zdarma)
•  noční klub, dětský klub, dětské hřiště
•  denní animační programy, nepravidelné večerní programy
•  nákupní galerie
•  fitness, plážový volejbal, stolní tenis, tenis a squash 

(osvětlení a vybavení za poplatek), minigolf 
•  za poplatek: Wellness centrum, potápěčské centrum, 

vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké 
občerstvení během dne, odpolední káva, čaj, zmrzlina, půlnoční 
snack. Neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů 
a místních alkoholických nápojů v místech a časech určených 
hotelem (10:30–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA
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Hurghada | Hotel 

Le Pacha Resort

EGYPT | HURGHADA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Hotel nacházející se v samotném turistickém centru Hurghady 
je vhodný především pro klienty, kteří vyhledávají večerní zábavu 
a využijí k posezení místní restaurace a bary, případně množství 
tradičních obchůdků k nákupům. Několik třípatrových bloků, 
ze kterých se hotel skládá, leží v krásné a pečlivě udržované 
zahradě, přímo u písečné pláže s pozvolným vstupem do vody.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (1 místnost)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, klimatizace, trezor, minibar
•  Wi-Fi za poplatek
•  balkon nebo terasa
•  na vyžádání v CK: pokoje pro handicapované osoby

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  recepce, lobby, Wi-Fi v lobby zdarma
•  několik restaurací a barů, snack bar, lobby bar
•  bazén s oddělenou dětskou částí, aquapark se skluzavkami 

(lehátka, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma)
•  miniklub, dětské hřiště
•  animační programy, plážový volejbal, aerobic, vodní pólo
•  služby za poplatek: Wellness centrum, sauna, vířivka, fitness, 

stolní tenis, billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké 
občerstvení během dne, odpolední káva, zmrzlina pro děti. 
Neomezené množství nealkoholických a vybraných místních 
alkoholických nápojů v místech a časech určených hotelem. 
Lobby bar otevřen 24 hodin denně.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA

161



VOLEJTE ZDARMA  800 111 162   |   www.brenna.cz

Hurghada | Hotel 

Pickalbatros Albatros Palace Resort

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA

EGYPT | HURGHADA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Rozlehlý luxusní areál hotelu Albatros Palace Resort je postavený 
v marockém stylu a leží v jižní části Hurghady. Patří do oblíbené 
hotelové sítě Pickalbatros, která zaručuje velmi kvalitní služby. 
Hotel leží přímo u dlouhé soukromé pláže s pozvolným vstupem 
do moře (pro plavce přístup z mola). Centrum letoviska Hurghada 
je vzdáleno cca 10 km, nákupní možnosti najdete v blízkosti hotelu. 
Doporučujeme náročným klientům, kteří chtějí prožít dovolenou 
plnou zábavy, klidu a odpočinku v krásném prostředí s vysokým 
standardem služeb.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, vana nebo sprcha, fén)
•  klimatizace, SAT/TV, telefon
•  trezor, minibar
•  balkon nebo terasa
•  pokoje s výhledem na moře za příplatek
•  na vyžádání v CK: pokoje pro handicapované osoby

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma
•  hlavní restaurace, 4 A´la carte restaurace, několik barů, 

plážový bar, kavárna
•  4 bazény (z toho 2 vyhřívané v zimě), dětský bazén, skluzavky 

(lehátka, slunečníky a osušky u bazénů i na pláži zdarma)
•  miniklub, dětské hřiště, diskotéka, nákupní arkáda
•  animační programy, stolní tenis, tenisové kurty ve vedlejším 

hotelu Beach Albatros Resort (osvětlení za poplatek), 
plážový volejbal, fitness, šipky

•  za poplatek: SPA centrum, masáže, sauna, vířivka, billiard, 
potápěčské centrum a vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Pozdní 
snídaně, lehké občerstvení během dne. Neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických a vybraných místních alkoholických 
nápojů v místech a časech určených hotelem (10:00–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná
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Hurghada | Hotel 

Sea Gull Beach Resort

EGYPT | HURGHADA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Rozlehlý hotelový komplex, který se skládá ze dvou částí (staršího 
Resortu a novějšího Clubu), se nachází nedaleko centra Hurghady 
přímo u vlastní pláže s hrubším pískem, kde je hostům k dispozici 
bar a plážový servis zdarma. Hotel disponuje několika bazény (jeden 
z nich je v zimních měsících vyhřívaný) a aquaparkem. Typickým 
prvkem pro hotel Seagull je 12 metrů vysoká restaurace, která 
nabízí krásný výhled na pobřeží Rudého moře. Klienty opakovaně 
vyhledávaný a oblíbený hotel doporučujeme všem milovníkům 
zábavy, večerních procházek i těm, kteří využijí bohaté nabídky 
sportovních aktivit v hotelu.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  rodinné pokoje pro 4 osoby (1 místnost)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, trezor
•  telefon, SAT/TV, minibar
•  balkon nebo terasa (většina pokojů)
•  na vyžádání v CK: pokoje pro handicapované osoby

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, lobby bar
•  Wi-Fi a internetový koutek za poplatek
•  restaurace, A´la carte restaurace, několik barů
•  9 bazén, dětský bazén, aquapark (lehátka, slunečníky 

a plážové osušky u bazénů i na pláži zdarma)
•  miniklub, nákupní galerie, diskotéka, animační programy
•  plážový volejbal, aerobic, fitness (30 minut denně zdarma)
•  billiard + tenis + squash (2 hodiny za pobyt zdarma)
•  za poplatek: SPA centrum, vířivka, masáže, 

potápěčské centrum, windsurfing, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké 
občerstvení v průběhu dne, odpoledne káva, sladké pečivo.  
Neomezené množství rozlévaných nealkoholických a vybraných 
místních alkoholických nápojů, které lze čerpat v časech a místech 
určených hotelem 24 hodin denně.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA
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Hurghada | Hotel 

Ali Baba Palace

Hurghada | Hotel 

Sunny Days El Palacio

EGYPT | HURGHADA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Hotel se nachází v jižní části Hurghady a leží přímo u písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře (místy s korálovým podložím, 
doporučujeme obuv do vody). Vstup do moře je možný také z mola. 
Jedná se o rozsáhlý hotelový komplex, který se skládá z mnoha 
menších budov rozprostřených v krásné udržované zahradě. 
K dispozici je hostům velký komplex bazénů a aquapark, na své si 
zde přijdou milovníci vodních sportů nebo rodiny s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, klimatizace, lednice
•  balkon nebo terasa
•  na vyžádání v CK: rodinné pokoje až pro 5 osob 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby za poplatek
•  restaurace a několik barů, A´la carte restaurace, plážový bar
•  bazén, dětský bazén, aquapark (lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu i na pláži zdarma)
•  dětské hřiště, miniklub, nákupní galerie
•  plážový volejbal, minigolf, fitness, stolní tenis, 

tenisové kurty
•  za poplatek: billiard, bowling, vířivka, masáže, sauna, tenis, 

minigolf, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, pozdní 
snídaně, odpolední občerstvení. Neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů a vybraných místních alkoholických 
nápojů v místech a časech určených hotelem.

Hotelový komplex je situován na okraji Hurghady, skládá se ze dvou 
křídel s pokoji a z hlavní budovy s recepcí. Mezi oběma křídly hotelu 
je vytvořen umělý mořský záliv lemovaný skalnatým pobřežím 
se schůdky ke vstupu do moře, na konci zálivu se nachází menší 
pláž s hrubým pískem. Bohatý mořský život můžete pozorovat na 
otevřeném moři, které je přístupné přes kameny z vnější strany 
levého křídla hotelu. Nejbližší nákupní možnosti jsou vzdálené 
cca 50 m, staré centrum Hurghady (Dahar) cca 3 km, nové 
centrum (Sakkala) cca 3 km.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, minibar, klimatizace
•  trezor, Wi-Fi za poplatek
•  balkon nebo terasa (většina pokojů)

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby zdarma
•  několik restaurací a barů, restaurace A´la carte, plážový bar
•  bazén, dětský bazén, skluzavky (lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu i na pláži zdarma)
•  miniklub, dětské hřiště, obchodní galerie
•  animační programy, stolní tenis, volejbal, fitness
•  za poplatek: sauna, masáže, billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké 
občerstvení během dne. Neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů a vybraných místních alkoholických 
nápojů. All inclusive služby lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem 24 h denně.

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA
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Hurghada | Hotel 

Serenity Makadi Beach

EGYPT | HURGHADA

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Pětihvězdičkový hotel Serenity vystavěný v marockém stylu leží 
na klidném místě v oblasti Makadi Bay 35 km od centra Hurghady, 
kam Vás za poplatek doveze hotelový shuttle bus. Nejbližší nákupní 
možnosti jsou vzdálené cca 4 km. Oblázkovo-písečná pláž se vstupem 
přes korálové podloží (vstup do moře přes molo) se nachází přímo 
u hotelu. Rozsáhlý komplex se skládá z hlavní budovy a několika 
vedlejších budov rozmístěných v krásné udržované zahradě. 
Doporučujeme navštívit sesterský vedlejší hotel Serenity Fun City, 
kde máte možnost využít aquapark za poplatek. Hotel doporučujeme 
všem věkovým kategoriím, milovníkům šnorchlování, vodních sportů, 
rodinám s dětmi, ale i golfistům, protože v blízkosti hotelu 
se nachází golfové hřiště.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek (prostornější)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  SAT/TV, telefon, minibar, klimatizace, trezor
•  balkon, terasa nebo francouzské okno
•  na vyžádání v CK: pokoje pro handicapované osoby

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby zdarma
•  restaurace, A´la carte restaurace, kavárna, bary, lobby bar, 

plážový bar
•  6 bazénů, dětský bazén (lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu i na pláži zdarma), vířivka
•  miniklub, dětské hřiště nákupní galerie, animační programy
•  plážový volejbal, stolní tenis, tenisový kurt 

(osvětlení za poplatek), minigolf, fitness
•  za poplatek: Wellness centrum, billiard, aquapark (poblíž 

hotelu), vodní sporty na pláži, potápěčské centrum, diskotéka

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, lehké 
občerstvení během dne, odpolední káva, zmrzlina pro děti. 
Neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů 
a místních alkoholických nápojů v časech a místech určených 
hotelem (10:00–23:00). 2x týdně možnost večeří v jedné 
z A´la carte restaurací (nutná rezervace předem).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA
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Marsa Alam | Hotel 

Pensee Royal Garden

Marsa Alam | Hotel 

Coral Hills Marsa Alam

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

EGYPT | MARSA ALAM

Příjemný klidný hotel leží v pečlivě udržované zahradě na písečné 
pláži. Vstup do moře je přes korálové podloží (doporučujeme obuv 
do vody), lze také využít molo sousedního hotelu. Hotel láká jak na 
svou vynikající kuchyni, tak na široké spektrum sportovního vyžití 
či na kvalitní služby. Nákupní možnosti jsou přímo v hotelu nebo 
ve městečku El Qusier.

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, SAT/TV, telefon, minibar
•  Wi-Fi za poplatek
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi za poplatek
•  několik restaurací a barů, orientální kavárna
•  bazén, dětský bazén (lehátka, slunečníky a osušky u bazénu 

i na pláži zdarma)
•  diskotéka, obchodní arkáda
•  fotbal, tenisové kurty, multifunkční hřiště
•  za poplatek: turecké lázně, fitness, sauna, masáže, billiard, 

vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
občerstvení během dne. Neomezené množství vybraných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby v časech 
a místech určených hotelem (10:00–24:00).

Hotelový komplex Pensee Royal Garden se skládá z hlavní budovy 
a vedlejších třípatrových budov. Je zasazen v nádherné, rozkvetlé 
zahradě, písečná pláž se nachází ve vzdálenosti 50 m, vstup 
do moře je přes korálové podloží. Nejbližší nákupní možnosti jsou 
dostupné ve městečku El Quseir, které se nachází ve vzdálenosti 
přibližně 22 km od hotelu. Doporučujeme všem věkovým kategoriím, 
které využijí především možnosti šnorchlování u hotelu. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek v hlavní budově
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky v bungalovech na pláži 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, SAT/TV, telefon, minibar, Wi-Fi za poplatek
•  balkon nebo terasa (pouze pokoje v hlavní budově)

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi za poplatek
•  restaurace, několik barů, internetová kavárna
•  3 bazény (jeden v zimě vyhřívaný), dětský bazén 

(lehátka, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma)
•  dětské hřiště, animační programy
•  fotbal, tenisové kurty
•  za poplatek: Wellness centrum, fitness, sauna, masáže, 

billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, občerstvení 
během dne. Neomezené množství vybraných nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby v časech a místech určených 
hotelem (10:00–24:00). Víno a pivo pouze během oběda a večeře. 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 50 m 

TYP PLÁŽE písečná

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA
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Marsa Alam | Hotel 

Club Calimera Akassia Swiss Resort
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

EGYPT | MARSA ALAM

Rozlehlý hotelový komplex se rozprostírá přímo na písečné pláži 
s pozvolným vstupem do moře (je ohraničen korály - doporučujeme 
obuv do vody). Pestrý podmořský život přímo vybízí k potápění 
a šnorchlování. Hotel se také pyšní několika bazény, tobogány 
a skluzavkami pro děti. Menší nákupní arkáda je umístěna přímo 
v hotelu. Nejbližší město El Quseir je vzdáleno 27 km a je běžně 
dostupné hotelovým minibusem za poplatek. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, trezor
•  SAT/TV, telefon, minibar, Wi-Fi za poplatek
•  balkon nebo terasa 
•  na vyžádání v CK: rodinné pokoje až pro 5 osob

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
• Wi-Fi za poplatek
• hlavní restaurace, A´la carte restaurace, několik barů
•  3 bazény, dětský bazén, bazén s mořskými vlnami 

(lehátka, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma)
•  dětské hřiště, animační programy
•  2 tenisové kurty, vířivka
•  za poplatek: Wellness centrum, fitness, sauna, masáže, 

billiard, vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
občerstvení během dne. Neomezené množství vybraných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby v časech 
a místech určených hotelem (10:00–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA
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Marsa Alam | Hotel 

Novotel Marsa Alam
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

EGYPT | MARSA ALAM

Tento kvalitní hotel je postaven přímo u dlouhé písečné pláže. 
Vstup do moře je přes molo, z důvodu korálového podloží 
doporučujeme obuv do vody. Hotel je vhodný pro klienty, kteří 
vyhledávají klidnou dovolenou, ale zároveň chtějí být poblíž 
centra města. Díky službám na vysoké úrovni uspokojí potřeby 
i náročného klienta. V hotelovém komplexu je možné ubytování 
i pro handicapované osoby. Doporučujeme milovníkům 
šnorchlování a dobrého jídla. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, SAT/TV, telefon, minibar
•  Wi-Fi za poplatek
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi za poplatek
•  hlavní restaurace, italská restaurace, bar
•  3 bazény, dětský bazén (lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu i na pláži zdarma)
• dětské hřiště, obchod se suvenýry
• animační programy, plážový volejbal 
•  za poplatek: SPA centrum, fitness, sauna, masáže, 

vodní sporty na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
občerstvení během dne. Neomezené množství vybraných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby v časech 
a místech určených hotelem (10:00–23:00). 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA
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Marsa Alam | Hotel 

Nada Resortplus
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

Hotel Nada Resort se nachází v klidném místě, cca 45 km 
severně od městečka Marsa Alam a 15 km od přístavu 
Port Ghalib. Leží přímo u dlouhé písečné pláže, kde je vstup 
do moře přes korálové podloží a molo, proto doporučujeme 
vhodnou obuv do vody. Hotel je vhodný pro méně náročné klienty, 
kteří ocení dobrou polohu přímo u pláže a vyžití v hotelu. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek 
• rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek (prostornější)
• sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
• klimatizace, SAT/TV, telefon, trezor
• minibar za poplatek
• balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
• vstupní hala s recepcí, nákupní galerie
• Wi-Fi za poplatek
• několik restaurací a barů
•  2 bazény (1 v zimě vyhřívaný), dětský bazén 

(lehátka, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma)
•  dětské hřiště, animační programy
•  fitness, stolní tenis, plážový volejbal
•  za poplatek: Wellness centrum, masáže, billiard, tenisový kurt

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
občerstvení během dne. Neomezené množství vybraných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby v časech 
a místech určených hotelem (11:00–23:00). 

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 13 LET ZDARMA
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Marsa Alam | Hotel 

Pickalbatros Sea World Marsa Alam
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

Pětihvězdičkový hotelový resort, který připomíná luxusně 
vybavené moderní satelitní městečko leží u krásné dlouhé písečné 
pláže, kterou omývá křišťálově průzračné Rudé moře. Tento resort 
uspokojí potřeby náročných klientů nejen díky vysoké kvalitě, 
ale i široké nabídce poskytovaných služeb. Najdete zde mnoho 
sportovního vyžití, SPA centrum, ale také aquapark, který potěší 
nejen děti. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
•  rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek (2 částečně oddělené 

místnosti)
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, SAT/TV, telefon, trezor, minibar 
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi zdarma, nákupní galerie
• hlavní restaurace, tematické restaurace, několik barů, bar na pláži
• hlavní restaurace, A´la carte restaurace, několik barů
•  12 bazénů, z toho bazén pouze pro dospělé s integrovanými 

5 vířivkami, 5 relaxačních bazénů, 5 dětských bazénů (2 se 
skluzavkami, 2 vyhřívané v zimě), aquapark s 4 tobogány pro 
dospělé a 15 tobogány pro děti (lehátka, slunečníky a osušky 
u bazénů i na pláži zdarma)

•  dětské hřiště, miniklub, animační programy
•  vodní pólo, aerobic, šipky, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), 

minifotbal, minigolf, fitness, plážový volejbal
•  za poplatek: SPA centrum, sauna, pára, turecké lázně, masáže, 

3 plavecké bazény, billiard, vodní sporty a potápěčské centrum 
na pláži

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bohatého 
bufetu, občerstvení během dne. Neomezené množství vybraných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby v časech 
a místech určených hotelem (10:00–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA
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Marsa Alam | Hotel 

Jaz Dar El Madina
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

EGYPT | MARSA ALAM

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 400 m 

TYP PLÁŽE písečná

Oblíbený hotel je situován na klidném místě, 400 m od krásného 
zálivu v oblasti Madinat Coraya, která poskytuje perfektní podmínky 
pro milovníky potápění a šnorchlování (vstup do moře je pozvolný, 
s korálovým podložím, proto doporučujeme obuv do vody; možnost 
využití mola). Hotel je součástí komplexu 5 hotelů. Na pláž se 
dostanete příjemnou procházkou přes sesterský hotel Jaz Lamaya 
Resort. Hosté mohou využívat velmi pěkný aquapark s atrakcemi 
pro děti i dospělé, který se nachází v sousedním hotelu. 
Uměle vybudovaný přístav Port Ghalib je vzdálený cca 9 km. 
Hotel doporučujeme všem věkovým kategoriím, především pak 
rodinám s dětmi. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky 
•  rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, SAT/TV, telefon, trezor
•  set na přípravu kávy/čaje, minibar 
•  balkon nebo terasa  

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí
•  Wi-Fi do vyčerpání limitu 150 MB/pobyt, poté za poplatek
•  hlavní restaurace, 2 A´la carte restaurace (italská a orientální), 

několik barů, bar na pláži
•  bazén (v zimě vyhřívaný), dětský bazén, aquapark – vstup za 

poplatek (lehátka, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma)
•  dětské hřiště, miniklub, animační programy, nákupní galerie, 

minimarket
•  stolní tenis, plážový volejbal, fotbal, fitness, aerobic, 

tenisový kurt (osvětlení za poplatek)
•  za poplatek: Wellnes centrum, billiard, potápění 
•  některé služby jsou nabízeny v sousedních sesterských hotelech

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, občerstvení 
během dne. Neomezené množství vybraných nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby v časech a místech určených 
hotelem (10:00–24:00).

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA
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Marsa Alam | Hotel 

Steigenberger Coraya Beach
Aktuální ceny, on-line rezervace,

více informací a fotografií najdete na
www.brenna.cz

Kvalitní hotel známého řetězce Steigenberger leží v oblíbené 
korálové oblasti Madinat Coraya a je vhodný pro všechny, 
kteří hledají pohodovou dovolenou u pláže s možností potápění 
a šnorchlování (vstup do moře je pozvolný, místy kamenitý 
s korálovým podložím, proto doporučujeme vhodnou obuv do vody). 
Součástí komplexu je 5 hotelů a aquapark Aqua Coraya, který 
můžete využít zdarma. Je vzdálen cca 1 km od hotelu přes pláž 
a promenádu mezi hotely. Doporučujeme náročnějším klientům. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, SAT/TV, telefon, trezor
•  minibar za poplatek
•  balkon nebo terasa 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby zdarma
•  nákupní galerie, minimarket
•  2 restaurace, 5 barů
•  3 bazény, z toho 1 v zimě vyhřívaný, aquapark – vstup za 

poplatek (lehátka, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži 
zdarma)

•  animační programy
•  stolní tenis, volejbal, basketbal, šipky, fotbal, tenisový kurt 

(osvětlení za poplatek)
•  za poplatek: Wellness centrum, masáže, sauna, parní lázeň, 

vířivka (1x za pobyt zdarma), billiard, squash, fitness 
(1x za pobyt zdarma), potápění 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, občerstvení 
během dne.Neomezené množství vybraných nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby v časech a místech určených 
hotelem (10:00–24:00).

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

ALL INCLUSIVE
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Marsa Alam | Hotel 

Radisson Blu El Quseir

Marsa Alam | Hotel 

Jaz Lamaya Resort

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

Aktuální ceny, on-line rezervace,
více informací a fotografií najdete na

www.brenna.cz

EGYPT | MARSA ALAM

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 0 m 

TYP PLÁŽE písečná

MOŽNOSTI OBSAZENÍ

VZDÁLENOST OD PLÁŽE 80 m 

TYP PLÁŽE písečná

Oblíbený hotelový komplex je situován na klidném místě u krásné 
přírodní zátoky v oblasti Madinat Coraya, která poskytuje perfektní 
podmínky pro šnorchlování (vstup do moře je možný přes korálové 
podloží, doporučujeme vhodnou obuv do vody; molo). Resort je 
součástí komplexu 5 hotelů v oblasti Madinat Coraya. Hosté mohou 
využívat za poplatek velmi pěkný aquapark s atrakcemi pro děti 
i dospělé, který se nachází nedaleko hotelu (cca 200 m).

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje Superior s možností až dvou přistýlek 
•  rodinné pokoje až pro 4 osoby (2 místnosti oddělené 

posuvnými dveřmi nebo závěsem) 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, SAT/TV, telefon, trezor, minibar 
•  balkon nebo terasa

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi v lobby zdarma
•  2 restaurace, 3 bary
•  4 bazény (z toho 1-3 bazény v zimě vyhřívané), dětský bazén, 

aquapark (lehátka, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži 
zdarma), sluneční terasa

•  dětské hřiště, miniklub, nákupní galerie, minimarket, 
animační programy, diskotéka

•  stolní tenis, plážový volejbal, šipky, fotbal, fitness, tenisový kurt 
(osvětlení za poplatek)

•  za poplatek: Wellness centrum, masáže, sauna, billiard, potápění 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufetu, občerstvení 
během dne. Neomezené množství vybraných nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby (10:00–24:00).

Rozsáhlý hotelový komplex obklopený udržovanou zahradou se 
skládá z hlavní budovy a několika přilehlých budov. Leží přímo 
u krásné písečné pláže, kde je vstup do moře přes korálové podloží 
(doporučujeme vhodnou obuv do vody) nebo přes molo. Resort je 
situován v severní části oblasti Marsa Alam, cca 5 km od městečka 
El Quseir, které je dostupné místní dopravou či taxi. V hotelu můžete 
využít bohaté sportovní i relaxační služby a zábavné večerní programy. 

UBYTOVÁNÍ
•  dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
•  sociální zařízení (WC, sprcha nebo vana, fén)
•  klimatizace, SAT/TV, telefon, trezor, minibar
•  balkon nebo terasa
•  pokoje s výhledem na moře za příplatek

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
•  vstupní hala s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách zdarma 
•  3 restaurace, 3 bary, kavárna
•  2 bazény (v zimě vyhřívané), 1 bazén s oddělenou dětskou 

částí (lehátka, slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma)
•  dětské hřiště, miniklub, animační programy, obchůdky, 

minimarket
•  fitness, fotbal, volejbal, basketbal, stolní tenis, sauna, šipky, 

tenisový kurt (osvětlení za poplatek)
•  za poplatek: SPA centrum, masáže, billiard, potápěčské centrum 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bohatého 
bufetu, občerstvení během dne. Neomezené množství vybraných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby v časech 
a místech určených hotelem (10:00–23:00).

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA

Pobyt pro dítě 
DO 14 LET ZDARMA
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné podmínky účasti na zájezdech (dále jen „VOP” nebo „VŠEOBECNÉ PODMÍNKY”) jsou 
platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláře provozované 
společností BRENNA, s.r.o., IČ: 26896451, se sídlem Jakubské nám. 129/7, 602 00 Brno-město, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43921 (dále jen „CK 
BRENNA”).

Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené 
mezi zákazníkem, přičemž zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, a CK 
BRENNA a jsou platné a účinné od 15. 10. 2018. Za zákazníka se považuje rovněž osoba, v jejíž 
prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena ve smyslu §1767 a §1768 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Smluvní strany se dohodly, 
že uzavře-li zákazník smlouvu o zájezdu ve prospěch třetí osoby a třetí osoba takto nabyté právo 
dle smlouvy o zájezdu odmítne, bude plněno osobě, která smlouva o zájezdu uzavřela, nedohodneli 
se CK BRENNA a zákazník jinak. 

Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v jiné než písemné formě, CK BRENNA vystaví zákazníkovi 
bezprostředně po uzavření takové smlouvy o zájezdu písemný doklad o uzavření smlouvy o zájezdu 
(potvrzení o zájezdu) v souladu s §2525 občanského zákoníku.

Příslušná ustanovení Všeobecných podmínek týkající se informací obsažených ve smlouvě o zájezdu se 
na potvrzení o zájezdu užijí analogicky. 

1. VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
1.1  Smluvní vztah mezi CK BRENNA a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (případně jeho 

zástupcem) podepsané písemné smlouvy o zájezdu, přičemž není-li smlouva o zájezdu uzavřena 
písemnou formou, dochází k uzavření smlouvy o zájezdu okamžikem odeslání potvrzení 
o zájezdu CK BRENNA nebo jejím zplnomocněným zástupcem do e-mailové schránky zákazníka 
nebo na jeho korespondenční adresu. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu, případně učiněním 
objednávky zájezdu (není-li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou formou) zároveň potvrzuje, že 
se před uzavřením smlouvy o zájezdu seznámil s katalogem, případně dodatečnými nabídkami, 
těmito Všeobecnými podmínkami, případnými zvláštními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí smlouvy o zájezdu a Přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vydanými 
příslušnou přepravní společností, která zajišťuje dopravu v rámci smlouvy o zájezdu (dále 
jen „Přepravní podmínky”) a že pro účely přepravy jsou pro něj práva a povinnosti vyplývající 
z těchto Přepravních podmínek závazné.

1.2   Obsah smlouvy o zájezdu je určen katalogem, případně dodatečnými nabídkami, těmito 
Všeobecnými podmínkami, Přepravními podmínkami a případnými zvláštními podmínkami 
přiloženými ke smlouvě o zájezdu.  

1.3  V otázkách neupravených smlouvou o zájezdu, Všeobecnými podmínkami, Přepravními 
podmínkami, zvláštními podmínkami a jinými podmínkami přiloženými k smlouvě o zájezdu tvořící 
její nedílnou součást, se smluvní vztah mezi CK BRENNA a zákazníkem řídí příslušnými platnými 
a účinnými právními předpisy České republiky, platnými a účinnými právními předpisy Evropských 
společenství/Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

1.4  Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů ve 
smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění („zákon o některých podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního ruchu”) nebo ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných 
služeb cestovního ruchu jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

1.5  V případě, že je ve smlouvě o zájezdu či v jiném smluvním ujednání mezi CK BRENNA 
a zákazníkem uvedeno, že se jedná o zájezd „na vyžádání“ či na „na zpětné potvrzení“, pak 
smluvní vztah mezi zákazníkem a CK BRENNA vzniká a smlouva o zájezdu se stává účinnou 
uzavřením smlouvy o zájezdu a současně úhradou ceny zájezdu zákazníkem, dle bodu 
3. Smlouva o zájezdu se v takovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou dle § 548 odstavec 
2. občanského zákoníku. Rozvazovací podmínka je splněna v případě, že sjednaný zájezd není 
k dispozici z důvodu (i) ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit či (iii) jiné objektivní příčiny 
na straně CK BRENNA. V případě naplnění rozvazovací podmínky CK BRENNA nejpozději do 
7 dní od úhrady plné ceny zájezdu zákazníkovi oznámí či odešle oznámení o zániku smlouvy 
o zájezdu a bezodkladně mu vrátí uhrazené finanční prostředky v plné výši. Zákazník souhlasí 
a bere na vědomí, že v takovém případě nemá nad rámec vrácených finančních prostředků 
nárok na jakoukoliv kompenzaci, slevu, náhradu škody či jiné plnění ze strany CK BRENNA.

2. CENY ZÁJEZDŮ
2.1  Ceny zájezdů jsou konečné, zahrnují dopravu, ubytování v základním typu pokoje dle popisu 

v katalogu a stravování podle smlouvy o zájezdu, případně program během zájezdu a služby 
delegáta, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak. 

2.2  Ceny zájezdů uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány na základě kurzů devizových trhů ČNB 
platných ke dni 15. 10. 2018.

2.3   Cenová garance CK BRENNA a možnost případného navýšení ceny. 

    Ceny zájezdů byly před jejich vyhlášením kalkulovány na základě měnových kurzů. CK BRENNA 
disponuje mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny svých zájezdů, 
a je schopna z vlastních zdrojů a na  základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat 
do 10 % zvýšení kurzu české koruny oproti stavu ze dne kalkulace ceny. V případě, že by pokles 
kurzu koruny byl vyšší, bude CK BRENNA nucena přistoupit k ukončení platnosti ceníků 
uveřejněných v katalogu a vydání ceníků nových, kalkulovaných na základě nových kurzů, jakož 
i požadovat po zákaznících doplatek zájezdu dle nové kalkulace; forma nových ceníků nemusí 
být pouze tištěná. Nové ceny by se v tomto případě týkaly všech zákazníků, kteří zaplatili pouze 
zálohu, nikoliv však doplatek či celou cenu zájezdu, a nových objednávek.

2.4  CK BRENNA je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, pokud oznámení o zvýšení 
ceny odešle zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Cenu zájezdu podle předchozí 
věty lze zvýšit jen, dojde-li k některému z následujících důvodů:

 a)  zvýšení ceny za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie. 
Ceny zájezdů jsou vázány na cenu leteckého paliva, jehož cena se odvíjí od měsíčního průměru 
nejvyšších denních cen Jet FOB Barges Rotterdam publikovaných v Platts Oilgram jako 
Barges FOB Rotterdam High. Cena paliva použitá pro kalkulace zájezdů je 550 USD /MT. 
V případě, že dojde k navýšení průměrné ceny leteckého paliva nad 600 USD MT, je CK BRENNA 
oprávněna zvýšit cenu pro každou osobu včetně dětí o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, 
že za každé započaté 1 % cenového nárůstu nad 600 USD/MT bude cena zájezdu zvýšena o:

 aa)  40 Kč pro všechny lety v délce trvání letu v jednom směru z místa odletu do místa cílového letiště do 
3,5 hod.

 ab)  100 Kč pro všechny lety v délce trvání letu v jednom směru z místa odletu do místa cílového 
letiště nad 3,5 hod. Informace o délce letů naleznete na úvodních stránkách ceníků 
k jednotlivým destinacím..

 b)  zvýší-li se daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb 
poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, 
včetně plateb spojených s dopravou, nebo 

 c)  zvýší-li se směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu. Pro tento případ se 
stanovuje přesný výpočet zvýšení ceny tak, že zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku 
odpovídající procentu navýšení. Zákazník je povinen do 5 dnů od účinnosti oznámení o zvýšení ceny 
zájezdu uhradit CK BRENNA rozdíl v ceně zájezdu.

 d)   dodatečné zvýšení cen vstupů do jednotlivých objektů v destinaci (např. v rámci poznávacích 
zájezdů). CK BRENNA je v takovém případě oprávněna jednostranně navýšit cenu zájezdu 
o částku odpovídající zvýšené ceně na osobu. 

 e)   dodatečné navýšení cen místních lokálních poplatků (např. pobytových a turistických tax). CK 
BRENNA je v takovém případě oprávněna jednostranně navýšit cenu zájezdu o částku odpovídající 
zvýšené ceně na osobu. V případě splatností těchto poplatků na místě je klient povinen uhradit 
navýšenou částku v hotovosti dle instrukcí v destinaci.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1  CK BRENNA má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba 

dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky 
na účet CK BRENNA vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti v sídle CK BRENNA, 
případně u k tomu zplnomocněného obchodního zástupce CK BRENNA. Při nedodržení stanoveného 
termínu úhrady zákazníkem má CK BRENNA právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen 
uhradit odstupné dle bodu 6.3, čímž není dotčeno právo CK BRENNA na náhradu škody.

3.2  CK BRENNA je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50 % z celkové ceny zájezdu 
(včetně fakultativních služeb), tato záloha je splatná při podpisu smlouvy o zájezdu. Celková 
cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 30 dní před odletem/odjezdem. Není-li celková cena 
zájezdu v plné výši, tedy řádně a včas uhrazena, nemá zákazník nárok na poskytnutí informací 
a pokynů na cestu, cestovních dokladů a služeb.

3.3  Zákazník má nárok na poskytnutí služeb při včasném zaplacení cen zájezdu v celé sjednané výši.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA  
4.1 K základním právům zákazníka patří zejména:

 a)  právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění CK BRENNA 
zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu,

 b)  právo požadovat dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, nebo nebyly zákazníkovi 
sděleny jinak, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb a které jsou CK BRENNA 
známy,

 c)  právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny,  

 d)  právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy o zájezdu za podmínek uvedených v článku 6,

 e)  právo písemně oznámit CK BRENNA, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, 
že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou o zájezdu 
a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu, dále jen „překnihování”. Původní a nový 
zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a poplatků spojených 
s postoupením smlouvy dle bodu 6.8, a to vše před zahájením zájezdu, 

 f)  právo na reklamaci v souladu s článkem 7, 

 g) právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech,  

 h)  právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro 
případ jejího úpadku obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení 
pojistné události,  

 i)  u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu dalších písemných 
podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou 
CK BRENNA známy, pokud nejsou již obsaženy ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl 
zákazníkovi předán.

4.2  K základním povinnostem zákazníka patří zejména:  

 a)  poskytnout CK BRENNA součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí 
služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě a předložit doklady požadované CK 
BRENNA pro zajištění zájezdu. V případě, kdy zákazník uzavře smlouvu o zájezdu, v níž nebudou 
správně uvedena jména všech cestujících a cestující nebudou z tohoto důvodu odbaveni 
k přepravě, nevzniká zákazníkovi nárok na žádnou kompenzaci ze strany CK BRENNA,

 b)  zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého účastníka v průběhu zájezdu; 
obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravotní stav 
to vyžaduje. Hodlá-li zákazník, který je starší 15 let a mladší 18 let, uzavřít smlouvu o zájezdu 
a na základě ní čerpat služby bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce, je povinen předložit 
souhlas zákonného zástupce s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb,

 c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 2. a 3. a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny 
  zástupce CK BRENNA,

 d)  převzít od CK BRENNA doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na 
místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si je překontrolovat, 

 e)  mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit 
(platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno), 
příslušníci jiného státu než České republiky jsou povinni se informovat o vízové povinnosti 
u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si na své náklady obstarat, 

 f)  dodržování pasových, celních, zdravotních (včetně očkovacích) a dalších předpisů země, do 
které cestuje, dodržování platné a účinné legislativy země pobytu a respektování odlišné skladby 
obyvatelstva a jiných kulturních zvyklostí. Zákazník je plně odpovědný za své jednání a chování 
v průběhu zájezdu, eventuálně podnikání v zahraničí uskutečňované bez vědomí CK BRENNA. 
CK BRENNA nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. 
Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník, 

 g)  veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladně po jejich zjištění nejlépe 
na místě u zástupce CK BRENNA a poskytnout součinnost nezbytnou k jejich odstranění, pro 
průkaznost doporučujeme oznámení provést písemnou formou,

 h)  zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu, 
dodavatele služeb CK BRENNA či ohrozit nebo poškodit jméno CK BRENNA a/nebo jejího zástupce 
(eventuálně delegáta), 

 i)  uhradit škodu, kterou způsobil např. v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde 
čerpal služby, zajištěné dle smlouvy o zájezdu, 

 j)  dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní zákazníky či osoby, 

 k)  dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb,

 l) řídit se pokyny zástupce CK BRENNA (eventuálně delegáta), či jiné osoby určené CK BRENNA, 
  dodržovat stanovený program a dodržovat předpisy platné a účinné v navštívené zemi, včetně 
  předpisů dopravců a ubytovatelů.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH CK BRENNA, s.r.o.
platné od 15. 10. 2018 pro zájezdy z katalogu LÉTO 2019



175

4.3 K základním povinnostem zákazníka právnické osoby dále patří: 

 a)  seznámit osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, s těmito Všeobecnými 
podmínkami, jakož i s dalšími informacemi, které od CK BRENNA obdrží, zejména je pak informovat 
o rozsahu a kvalitě služeb,

 b)  v případě, že byl předmětem služeb zájezd, seznámit osoby, v jejichž prospěch byla smlouva 
o zájezdu uzavřena, s dokladem pojišťovny, který obdržel dle článku 8 těchto VOP,

 c)  zabezpečit, aby všechny osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, plnili povinnosti 
zákazníků, které vyžadují jejich součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník,

 d)  určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s CK BRENNA není zajištěn doprovod 
průvodcem/delegátem CK BRENNA. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí 
služeb od dodavatelů a dbá na plnění programu služeb. 

5.   ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY, ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
5.1   CK BRENNA si ve smyslu ust. § 2531 odst. 1 občanského zákoníku vyhrazuje právo k provedení 

nepodstatných změn smlouvy o zájezdu, které budou zákazníkovi oznámeny v textové podobě 
jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny smlouvy o zájezdu nezakládají právo 
zákazníka na odstoupení od smlouvy o zájezdu. 

5.2   Nutí-li vnější okolnosti CK BRENNA podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních 
služeb nebo nemůže-li CK BRENNA splnit zvláštní požadavky zákazníka (sjednané ve smlouvě 
o zájezdu), může zákazník návrh přijmout nebo může od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 
5 dnů (není-li v konkrétním případě ze strany CK BRENNA stanovena lhůta delší), která musí 
skončit před zahájením zájezdu, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. 
Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK BRENNA zákazníkovi jasným, 
srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané 
v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může 
zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od 
smlouvy o zájezdu, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-
li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. 
Hlavní náležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet osob nutný 
k uskutečnění zájezdu, lhůta, během níž může pořadatel odstoupit od smlouvy o zájezdu, a výše 
odstupného mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Dojde-li v důsledku 
změny smlouvy o zájezdu dle tohoto bodu ke snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník 
právo na přiměřenou slevu.

5.3  CK BRENNA může zájezd zrušit, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného 
u jednotlivých zájezdů a za podmínky, že tuto skutečnost zákazníkovi oznámila:   

 a)  20 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než 6 dní,

 b)  7 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 2 až 6 dní,

 c)  48 hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než 2 dny.

  CK BRENNA může dále zájezd zrušit, pokud jí v plnění závazku brání nevyhnutelné 
  a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu 
  ještě před zahájením zájezdu. Dojde-li ke zrušení zájezdu dle tohoto bodu a odstoupení od 
  smlouvy, CK BRENNA vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká jí však 
  vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

5.4  Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem 
smluvního vztahu se zákazníkem, CK BRENNA neposkytne služby nebo jejich podstatnou část 
řádně a včas, nebo zjistí, že všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude 
moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázala, je CK BRENNA povinna 
bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat příp., 
aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinna zabezpečit náhradní program a služby 
v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na 
to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu. Pokud nelze 
pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu 
nižší kvality než uvedené ve smlouvě, je CK BRENNA povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud 
nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu 
nižší kvality než uvedené ve smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CK BRENNA 
povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je 
i doprava, je CK BRENNA povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo 
na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování 
a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být 
uskutečněna podle smlouvy, je CK BRENNA povinna:

  - v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně,

  -  v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.

5.5  Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet, má CK BRENNA nárok na plnou úhradu 
ceny zájezdu. 

6.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ
6.1  Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, avšak CK BRENNA 

jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, jak uvedeno v bodě 5.3, tedy jak z důvodu, že nebylo dosaženo 
minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů, tak z důvodu, že CK BRENNA 
v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi 
bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu 
nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vyjma důvodů odstoupení od 
smlouvy o zájezdu uvedených v bodu 6.2 je zákazník povinen uhradit CK BRENNA v souvislosti 
s odstoupením odstupné podle bodu 6.3. Při odstoupení od smlouvy o zájezdu je CK BRENNA 
povinna zákazníkovi bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po ukončení závazků ze smlouvy, vrátit 
veškeré platby uhrazené zákazníkem, snížené o případné odstupné. Pro účely uplatnění pojistné 
události vyplývající z pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty je nutno v případě, že se 
klient nedostaví na letiště, prokazatelně doručit odstoupení od smlouvy CK BRENNA, a to nejpozději 
v den plánovaného odletu resp. odjezdu.

6.2  Zákazník není v souvislosti s odstoupením povinen platit CK BRENNA odstupné dle bodu 6.3 
v těchto případech: 

 a) vnější okolnosti nutí CK BRENNA podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních 
  služeb (bod 5.2); 

 b) CK BRENNA zvýší cenu zájezdu o více než 8%;

 c) CK BRENNA nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala; 

 d) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné 
  a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu 
  osob do místa určení cesty nebo pobytu; 

 e) CK BRENNA odstoupila od smlouvy o zájezdu z důvodu zrušení zájezdu dle bodu 5.3.

6.3  Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu žádný z důvodů uvedených 
v bodu 6.2, je zákazník povinen zaplatit CK BRENNA odstupné ve výši: 

   - do 60. dne před odletem/odjezdem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 % z konečné ceny 
sjednané smlouvou o zájezdu, 

   - od 59. dne do 26. dne před odletem/odjezdem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % 
z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu, 

   - od 25. dne do 10. dne před odletem/odjezdem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % 
z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu, 

   - od 9. dne před odletem a dále v případech, kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd 
v den odletu, nedostaví se k odletu, nebo odlet zmešká, či nevyčerpá-li službu cestovního 
ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 % 
z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu. 

6.4  CK BRENNA má právo jednostranně započíst odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na 
vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu. 

6.5 Konečnou cenou se rozumí cena zájezdu, tj. souhrn základní ceny, povinných příplatků 
  a zákazníkem zakoupených fakultativních služeb, a u jednotlivých služeb prodejní cena. 

6.6   Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK BRENNA a smluvně sjednané nebo 
právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. 

6.7  Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den, kdy 
nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo 
nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod.

6.8  Právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu:    

   Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu o zájezdu postoupit. 
Změna v osobě zákazníka je vůči CK BRENNA účinná, doručí-li jí zákazník včas oznámení 
o změně v osobě zákazníka v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou 
smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno 
alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Od 6. dne před zahájením zájezdu (odletem) se požadavek 
zákazníka na postoupení smlouvy považuje za odstoupení zákazníka od smlouvy a zákazník je v tomto 
případě povinen uhradit odstupné dle článku 6. CK BRENNA nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu 
sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením smlouvy o zájezdu; tyto náklady nesmějí 
být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení smlouvy o zájezdu, 
a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně 
k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK BRENNA 
v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek 
CK BRENNA a poplatek za změnu letenky ve výši 1.000,- Kč za osobu). Nový zákazník bere na 
vědomí, že v případě změny osoby, která dle původní smlouvy využívala speciální nabídku 
např. „dítě zdarma” či „slevu za včasný nákup“, ke které dochází až po termínu, do kterého 
bylo možno speciální nabídku uzavřít či slevu čerpat, není již možné tuto výhodu převést na 
nového zákazníka. Tato speciální nabídka je po uplynutí stanovené doby vázána výhradně na 
konkrétní osoby uvedené ve smlouvě, jimž byly výhody poskytnuty a výhody z ní plynoucí jsou 
po uplynutí stanovené doby nepřevoditelné na jiné osoby, tzn. že nový zákazník vstupující 
do práv ze smlouvy o zájezdu je, vedle dodatečných nákladů, které CK BRENNA v souvislosti 
se změnou v osobě zákazníka vznikly, povinen v takovém případě před zahájením zájezdu 
uhradit rovněž rozdíl ceny zájezdu v době provedení změny a původně skutečně uhrazené ceny 
zájezdu. Měl-li původní zákazník zakoupeno pojištění zprostředkované cestovní kanceláři 
CK BRENNA, nelze toto pojištění převést na nového zákazníka.

6.9 Zákazníkem požadovaná změna termínu odjezdu/odletu, destinace, hotelu, místa odletu a příletu  
  je vždy posuzována jako odstoupení od smlouvy a uzavření smlouvy nové. Nová smlouva o zájezdu,  
  bude uzavřena dle aktuální nabídky platné v době jejího uzavření.

7.  POMOC V NESNÁZÍCH, VADY ZÁJEZDU, REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
7.1  CK BRENNA odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi 

pomoc v nesnázích, zejména tím, že mu sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech 
a konzulární pomoci, bude nápomocna se zprostředkováním komunikace na dálku a pomůže 
najít náhradní cestovní řešení. Zákazník má možnost CK BRENNA kontaktovat a účinně 
s ní komunikovat (požádat o pomoc, ocitne-li se v nesnázích nebo vytknout vadu zájezdu) 
v sídle společnosti, tj. na adrese CK BRENNA s.r.o., Jakubské nám. 129/7, 602 00  Brno, na 
e-mailové adrese uvedené ve smlouvě o zájezdu a zejména na k tomuto účelu zřízené telefonní 
lince, která je v provozu 24 hodin denně a jejíž číslo je 800 111 162. Zavinil-li si zákazník nesnáze 
sám, může pořadatel za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených 
nákladů.

7.2  Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu, zahrnutá do zájezdu, poskytována 
v souladu se smlouvou o zájezdu.

7.3  Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK BRENNA bez zbytečného odkladu. Zákazník 
zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK BRENNA odmítne vadu odstranit 
nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím 
zprostředkovatele prodeje zájezdu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, 
má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. CK BRENNA a zákazník 
sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na slevu trvá dva roky.

7.4  CK BRENNA odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje 
nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. 
Neodstraní-li CK BRENNA vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám 
a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od 
smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného. 

7.5  Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK BRENNA bez dodatečných 
nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká 
byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je 
návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované 
náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje smlouva o zájezdu, poskytne CK BRENNA zákazníkovi 
přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li 
srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. 
V této situaci je CK BRENNA povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez 
zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa 
odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly. 

7.6  Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, 
dalších zákazníků, CK BRENNA a jejích obchodních partnerů. 

7.7  CK BRENNA odpovídá za škodu a újmu způsobenou tím, že ona nebo jiné osoby poskytující 
v rámci zájezdu jednotlivé služby cestovního ruchu porušili své povinnosti. Ani v těchto případech 
však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena 
s poskytováním služeb cestovního ruchu v rámci zájezdu, nebo mimořádnou nepředvídatelnou 
a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. CK BRENNA a zákazník 
sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na náhradu škody trvá dva roky. 

7.8  Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé 
porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK BRENNA škodu jen do 
výše tohoto omezení. Povinnost CK BRENNA hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny 
zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví.

7.9   CK BRENNA nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu 
u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník 
objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se taktéž nepovažují 
škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného 
krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové 
škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost 
CK BRENNA není v těchto případech dána ze zákona. 
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7.10  Náhrada škody týkající se letecké dopravy je omezena v souladu s mezinárodními smlouvami, 
kterými je Česká republika vázána. V letecké přepravě se tak odpovědnost za škodu řídí Úmluvou 
o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. 
Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, 
ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. 5. 2002.

a)  Za škodu, která přesahuje na každého cestujícího částku 113.100 SDR CK BRENNA neodpovídá, 
jestliže prokáže, že ke škodě nedošlo výlučně nedbalostí nebo protiprávním činem nebo 
opomenutím CK BRENNA nebo jejích zaměstnanců či agentů, nebo že ke škodě došlo výlučně 
nedbalostí nebo jiným protiprávním činem nebo opomenutím třetí strany.

 b)  V případě zpoždění při přepravě cestujících odpovídá CK BRENNA za škodu, vyjma případů, kdy byla 
učiněna veškerá přiměřená opatření za účelem předejití škodě, která lze spravedlivě požadovat, 
nebo v případech, kdy nebylo možné taková opatření učinit. V případě škody způsobené zpožděním 
při přepravě cestujících je odpovědnost za každého cestujícího omezena na částku 4.694 SDR.

 c)  V případě zpoždění při přepravě zavazadel odpovídá CK BRENNA za škodu, vyjma případů, kdy byla 
učiněna veškerá přiměřená opatření za účelem předejití škodě, která lze spravedlivě požadovat, 
nebo v případech, kdy nebylo možné taková opatření učinit. V případě škody způsobené zpožděním 
při přepravě zavazadel je odpovědnost omezena na částku 1.131 SDR pro každého cestujícího. 
V případě, kdy zákazník učinil prohlášení o zájmu na dodání zavazadel na místa určení a zaplatil 
příslušný příplatek (je-li za těchto okolností požadován), bude CK BRENNA povinna zaplatit náhradu 
až do výše udané částky, pokud neprokáže, že je tato částka vyšší než skutečný zájem zákazníka 
na dodání do místa určení.

 d)  V případě zničení, ztráty nebo poškození zavazadel odpovídá CK BRENNA za škodu až do výše 
1.131 SDR. CK BRENNA však nenese odpovědnost, případně jen v omezené míře, jestliže byla 
škoda způsobena vlastní vadou, kvalitou nebo nedokonalostí zavazadla. V případě neodbavených 
zavazadel, včetně osobních předmětů, odpovídá CK BRENNA pouze za škodu, která vznikla přímo 
její vinou, nebo vinou jejích zaměstnanců či agentů. V případě, kdy zákazník učinil prohlášení 
o zájmu na dodání zavazadel na místo určení a zaplatil příslušný příplatek (je-li za těchto okolností 
požadován), bude CK BRENNA povinna zaplatit náhradu až do výše udané částky, pokud neprokáže, 
že je tato částka vyšší než skutečný zájem zákazníka na dodání do místa určení. Částky uváděné 
v jednotkách zvláštních práv čerpání (SDR) znamenají jednotky zvláštních práv čerpání, jak je 
definuje Mezinárodní měnový fond.   

 e)  V případě odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení nebo významného 
zpoždění letu u letů, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 261/2004, ze dne 11. 2. 2004, se 
kompenzace za odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení nebo 
významného zpoždění letu řídí tímto nařízením. Kompenzace dle tohoto nařízení se uplatňují 
primárně stížností u příslušného leteckého přepravce prostřednictvím formuláře připraveného 
Evropskou komisí. Pokyny k vyplnění jsou součástí příslušného formuláře stížnosti. Práva 
a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními podmínkami 
přepravní společnosti zajišťující přepravu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na palubu, 
změny třídy na nižší kategorii, zrušení či zpoždění letu se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění 
nejlépe přímo u příslušné přepravující letecké společnosti. Pokud dojde ke škodě při přepravě, musí 
být tato skutečnost nahlášena nejlépe ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být 
sepsán protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou společností.

7.11  V otázkách reklamace a odpovědnosti za vady zde vysloveně neuvedených platí ustanovení českých 
platných a účinných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o některých 
podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, předpisů Evropských společenství/Evropské 
unie, mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, na jejichž text se tímto odkazuje.

7.12   Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

   Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci 
a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní 
inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. E-mail: adr@coi.cz;  
Web: adr.coi.cz

8. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ
8.1 CK BRENNA je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 159/1999 Sb., v platném a účinném znění, uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká 
zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK BRENNA z důvodu svého úpadku:

 a)  neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato 
doprava součástí zájezdu,

 b)  nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, 
nebo

 c)  nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu 
v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

8.2  CK BRENNA je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny 
obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad 
je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. V případě, že zákazníkovi 
nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato 
doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do 
České republiky vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu 
včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění 
pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. 
Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu, 
přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

9. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKA 
9.1  V cenách zájezdů CK BRENNA není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Zákazníkům se při zakoupení 

zájezdu doporučuje uzavřít cestovní pojištění společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. prostřednictvím 
CK BRENNA, které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů. Zákazník 
bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK BRENNA uzavřít jejím prostřednictvím 
pojištění, není CK BRENNA povinna (nad daný zákonný rámec) cokoliv nepojištěnému zákazníku 
při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související. 
Rozsah cestovního pojištění společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., limity pojistného plnění a další 
informace o pojištění jsou uvedeny na straně 5. katalogu LÉTO 2019 - CK BRENNA a na www.
brenna.cz v části „Důležité informace/ Cestovní pojištění.“ Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem 
a pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/17 a Rámcovou pojistnou 
smlouvou. Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami 
sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním Všeobecných 
pojistných podmínek. V případě, že zákazník CK BRENNA uzavřel smlouvu o zájezdu pro více 
pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob.

10. FAKULTATIVNÍ VÝLETY
10.1  Fakultativní výlety se objednávají pouze v místě pobytu u zástupce/delegáta CK BRENNA a platí se 

v hotovosti v místní měně nebo EUR. CK BRENNA nenabízí při sjednání smlouvy o zájezdu možnost 
zakoupení fakultativních výletů. Program, popis a ceny výletů uvedené u jednotlivých destinací 
v katalogu jsou orientační a mohou se během sezóny měnit. O přesném programu a cenách výletů 
informuje klienty zástupce/delegát. V ceně není zpravidla zahrnuta strava, nápoje a vstupy do 
památek. Stravu zajištěnou v hotelu a nevyužitou z důvodu účasti na výletu nelze nahradit, hotely 
nemají povinnost připravovat pro klienty balíčky.  

10.2  Výlety mohou být zrušeny z důvodů, jakými jsou například nepřízeň počasí, nedostatečný počet 
účastníků či vyšší moc. Nerealizování výletu nezakládá právo na slevu z ostatních služeb sjednaných 
smlouvou o zájezdu. Upozorňujeme i na skutečnost, že program a nabídka výletů mohou být 
z objektivních důvodů změněny.  

11. DALŠÍ PODMÍNKY
Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb sjednaných smlouvou 
o zájezdu a z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře.

11.1  Servis a služby 

   Úroveň a rychlost služeb poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení 
odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší 
zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. 
Úroveň služeb vždy vychází především z místních podmínek. Upozorňujeme na skutečnost, že 
nabídka aktivit a služeb poskytovaných hotelem zdarma či za poplatek platí v době vydání katalogu 
a rozhodnutím hotelu se může v průběhu sezóny změnit. Aktuální informace CK BRENNA uvádí na 
www.brenna.cz. Upozorňujeme, že při sníženém obsazení hotelu (např. v období před sezónou/
po sezóně), může dojít rozhodnutím hotelu k omezení nabídky poskytovaných služeb pro volný 
čas a zábavu. Rovněž strava může být z tohoto důvodu podávána místo formou bufetu ve formě 
servírované. Hlavní sezónou se rozumí měsíc červenec a srpen.  

11.2 Hygiena

   Kulturní hygienické zvyklosti jsou v cílových zemích odlišné od tuzemských, tamní hygienické 
předpisy jsou obvykle tolerantnější; totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí.

11.3 Ubytování a doprava

   Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Období před a po hlavní sezóně přináší 
vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. 
V případech překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, 
bude poskytnuto ubytování v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Upozorňujeme, 
že jsou rozdíly v kategorizaci hotelů mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech jsou 
pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou 
vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Může se stát, že některé 
v tuzemsku užívané vybavení hotelového pokoje chybí, jedná se zpravidla o vybavení, které není na 
rozdíl od našich zvyklostí podmíněno místní normou pro předmětnou kategorii ubytování.  

   Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a CK BRENNA na něj nemá vliv. Jednolůžkové 
pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé a často bez balkonu a nemusí být zcela 
identické s dvoulůžkovými pokoji. Za třílůžkový pokoj je považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. 
Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko. Upozorňujeme, že se do 
obsazenosti pokoje započítává i infant, tedy dítě do 2 let věku, např. na dvoulůžkovém pokoji 
s jednou přistýlkou tak není možné ubytovat 3 osoby a dítě do 2 let věku.  

   Zahájením zájezdu se rozumí první úkon vyplývající ze smlouvy o zájezdu, většinou odbavení 
u přepážky letecké společnosti. Podle mezinárodních standardů musí hosté opustit pokoje 
v den odjezdu do 12.00 hodin (v některých případech již do 10.00 hodin), možnost nastěhování 
v den příjezdu je nejdříve po 14.00 hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu 
používání pokoje. Do celkového počtu nocí je započítána jedna noc v případě nočních letů i tehdy, 
je-li zákazník ubytován do 12.00 (poledne) následujícího dne. První a poslední den jsou určeny 
k přepravě a nejsou určeny k vlastní dovolené. Délka pobytu na místě je přímo závislá na počtu 
uhrazených nocí (viz ceník).  

   Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá CK BRENNA 
vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezónní měsíce a staveniště vznikají velmi 
rychle prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. Velká část 
hotelů má celoroční provoz a tudíž zajištění údržby či rekonstrukce nemůže být zajišťováno pouze 
v období mimo provoz hotelu. V těchto případech nelze mít vždy při knihování nejaktuálnější zprávy 
o stavební činnosti. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní 
zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl 
umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi.

11.4 Klimatizace/topení

   Tato zařízení najdete pouze v hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech 
je klimatizace ovládána centrálně a její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na 
rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin denně nebo pouze v hlavní 
sezóně.  

11.5 Stravování a nápoje

   V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohacené o místní prvky. Převažuje zelenina 
a různé saláty. Způsob stravování je uveden u popisu každého hotelu.  

   Kontinentální (evropská) snídaně se většinou skládá z kávy a čaje, pečiva, másla a zavařeniny nebo 
sýra. Salám a vajíčka jsou výjimkou. Snídaně podávaná formou bufetu znamená volnou konzumaci 
z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejména místním zvyklostem. Například obsahuje 
pečivo, kávu, čaj, džus, různé sladké koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, to vše opět podle 
kategorie hotelu. V hotelech nižší a střední kategorie může být nabídka omezená pouze na některé 
z uvedených položek (např. pečivo nebo chléb, máslo, džem, střídavě obohaceno o sýr, salám nebo 
vejce).  

   Večeře je buď menu s obsluhou, výběr z několika chodů a saláty formou bufetu, nebo volná 
konzumace formou bufetu. Nabídka opět odpovídá kategorii hotelu, přičemž i ve tříhvězdičkovém 
hotelu můžeme v mnoha případech očekávat pouze jedno teplé hlavní jídlo. I v případě, kdy je 
snídaně a večeře podávána formou bufetu se může stát, že některá jídla jsou s částečnou obsluhou.  

   Nápoje nikde nejsou zahrnuty v ceně, není-li uvedeno jinak – např. v hotelech s programem „all 
inclusive”. Rozsah, sortiment, místa a doba čerpání programu „all inclusive” jsou určovány vnitřními 
směrnicemi hotelu a budete s nimi seznámeni po příletu do Vašeho hotelu.   

   U ubytování s možností vlastního vaření jsou k dispozici kuchyňky či kuchyňské kouty vybavené 
většinou dvouvařičem a ledničkou. Kuchyňské vybavení, které je k dispozici, se skládá pouze 
ze základního nádobí. Nemůžete tedy očekávat plně vybavenou kuchyňku. Upozorňujeme na 
skutečnost, že mohou chybět např. otvíráky konzerv či nádobí na vaření nemusí být v dostatečném 
množství. 

   Pokojový minibar není součástí „all inclusive“. Bývá naplněn na základě požadavku klienta 
a veškeré zkonzumované nápoje či potraviny z minibaru podléhají přímé úhradě. 

   U každého zájezdu je uveden počet uhrazených noclehů. Počtu noclehů odpovídá i nárok na 
stravování, přičemž některá strava může být nahrazena balíčkem či pozdní jednoduchou večeří. 
Stravování začíná a končí společně s ubytovacími službami, první stravu můžete tedy obdržet 
nejdříve po 14. hodině a poslední nejpozději v 12:00 hodin. V případě brzkého odjezdu nebo 
pozdního příjezdu do/z ubytovacího zařízení nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu nevyužité 
stravy. Současně upozorňujeme na skutečnost, že klienti ubytovaní v jedné ubytovací jednotce 
musí vždy čerpat shodný systém stravování.

11.6 Pláže

   CK BRENNA neodpovídá za případné znečištění pláží z důvodů klimatických poruch nebo jiných 
nepředpokládaných důvodů. CK BRENNA rovněž neodpovídá za změnu struktury pláže. Režim 
plážového servisu je možné ze strany hotelů změnit i v průběhu sezóny. Kapacita lehátek 
a slunečníků nikde neodpovídá plné kapacitě hotelu, neboť se předpokládá, že část hostů tráví svůj 
pobyt u bazénu či na výletech.  

   Údaje o vzdálenostech od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační, zejména 
u rozsáhlých hotelových komplexů. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro nás často 
hlučnému obyvatelstvu.

11.7 Bazény

   Pokud je součástí hotelového zařízení bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén vyhříván, tato 
skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Pokud je v popisu hotelu uvedeno, že je 
bazén vyhříván, bývá toto vyhřívání spuštěno pouze v určitém období. Ne všechny hotely mají bazén 
s čistícím/filtračním zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Je 
tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků 
u bazénu neodpovídá nikde kapacitě hotelu. 
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11.8 Voda a elektrické napětí

   Ve většině cílových zemí se nedoporučuje používat vodu z vodovodu k pití a vaření. Vodu 
k těmto účelům Vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech se 
solárním topením teče občas vlažná voda. V některých zemích může docházet i k opakovaným 
(krátkodobým) výpadkům elektrické energie a v zásobování vodou. S tím pak samozřejmě souvisí 
i výpadek klimatizace. Elektrické napětí a elektrické zásuvky ne vždy odpovídají českým normám.

11.9 Hmyz

   K cílovým zemím patří i všudypřítomný hmyz. Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se 
může v určitých obdobích hmyz vyskytovat i v prostorách hotelu. Nedoporučuje se ponechávat 
v pokoji volně ležet potraviny.

11.10 Víza a pasy

   V případě, že hostitelská země vyžaduje víza a pokud je to sjednáno, zajišťuje víza CK BRENNA 
pouze pro držitele pasu České republiky, a to po předložení dokumentů požadovaných příslušným 
zastupitelským úřadem. Rozhodnutí o udělení víza není v kompetenci CK BRENNA, která udělení víza 
při jejím vyřizování nemůže garantovat. Držitelé cestovních dokladů jiných států jsou povinni zajistit 
si sami potřebné doklady a náležitosti k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu. Veškeré 
náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník. Upozorňujeme, 
že většina států vyžaduje, aby cestovní pas byl platný dalších 6 měsíců od doby opuštění cílové 
země. Každý cestující je zodpovědný za správnost a platnost svých dokladů i dokladů nezletilých 
spolucestujících. Pro vstup a pobyt na území cizího státu musí každý splňovat podmínky stanovené 
jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný 
zastupitelský úřad daného státu, jehož kontakt naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky – www.mzv.cz v sekci Cestujeme v oddílu Státy světa - informace na cesty. 
Informace v katalogu CK BRENNA uvedené u každé destinace jsou určeny k základní orientaci, 
ovšem mohou se v čase měnit. CK BRENNA proto doporučuje svým zákazníkům, aby si před 
podpisem smlouvy o zájezdu ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, jaké jsou 
aktuální podmínky pro vstup a pobyt.

11.11 Pobytová taxa

   V destinacích Španělsko, Itálie a Řecko jsou zavedeny pobytové taxy, které se platí v hotovosti 
přímo v ubytovacím zařízení. Aktuální výši pobytových tax ve Vaší destinaci naleznete na webu Vámi 
zvolené destinace, popř. Vám informaci na vyžádání poskytne pracovník CK BRENNA.

12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
12.1  Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout CK BRENNA 

své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů 
však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu.

12.2  Zákazník bere na vědomí, že CK BRENNA zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či 
poskytne CK BRENNA v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu, jejím uzavřením a plněním, 
a dále osobní údaje, které CK BRENNA shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb 
zákazníkovi. Zpracovávány budou identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace 
uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním v rozsahu jmenovitě: 
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, 
datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, e-mailová a doručovací 
adresa. CK BRENNA při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní 
předpisy a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků. 

12.3  CK BRENNA bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické 
databáze i manuálně v listinné podobě.

12.4  Osobní údaje zákazníka bude CK BRENNA zpracovávat pouze k následujícím účelům: 

 a)   poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o smlouvě o zájezdu či její 
změně a plnění smlouvy o zájezdu; 

 b)   ochrana práv a právem chráněných zájmů CK BRENNA;

 c)   dodržení právní povinnosti CK BRENNA stanovené obecně závazným právním předpisem (např. 
povinnost CK BRENNA uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty);

 d)   marketingové a obchodní účely. 

12.5  K marketingovým a obchodním účelům podle článku 12.4(d) mohou být osobní údaje zákazníka 
zpracovávány pouze za předpokladu, že zákazník nevyjádří svůj nesouhlas (předem či následně) 
s takovým postupem. Neudělí-li zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové 
a obchodní účely v širším rozsahu, mohou být k tomuto účelu zpracovávány pouze osobní údaje 
v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail zákazníka. V případě nesouhlasu zákazníka se 
zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, je zákazník oprávněn vyjádřit svůj 
nesouhlas s tímto postupem zasláním e-mailu na adresu: brenna@brenna.cz a CK BRENNA nebude 
osobní údaje takového zákazníka pro marketingové a obchodní účely zpracovávat. 

12.6  Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich 
zpracování. S ohledem na výše uvedené:

 a)  k účelu podle článku 12.4(a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány pouze do konce 
kalendářního roku, ve kterém dojde ke splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejímu zániku 
z jiného důvodu);

 b)  k účelu podle článku 12.4(b) budou osobní údaje zpracovávány pouze (i) do konce 5. kalendářního 
roku následujícího po splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejího zániku z jiného důvodu); 
a (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti CK BRENNA soudní řízení, po dobu trvání takového 
soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení; 

 c)   k účelu podle článku 12.4(c) budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání příslušné 
právní povinnosti CK BRENNA;

 d)   k účelu podle článku 12.4(d) budou osobní údaje zpracovávány pouze do doby, než zákazník vyjádří 
svůj nesouhlas s takovým zpracováním. 

12.7   Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí doby zpracování podle článku 12.6 budou příslušné 
osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací 
osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém 
rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku 
provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

12.8  Za účelem uvedeným v článku 12.4(a) bude CK BRENNA v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje 
zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí 
takových služeb zprostředkovávat. Takovými osobami mohou být i osoby nacházející se mimo území 
Evropské unie. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci 
odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující příjemce:

 a)  provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován; 

 b)  poskytovatel služeb letecké přepravy;

 c)  pojišťovna spolupracující s CK BRENNA, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní 
pojištění;

 d)  zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza.

12.9  Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým 
CK BRENNA uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby, které 
zákazníkům poskytují delegátský servis a obchodní zástupci CK BRENNA.

12.10  Zákazník bere na vědomí, že CK BRENNA může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu 
orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně 
závaznými právními předpisy. 

12.11  CK BRENNA vždy zajistí bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání třetí 
osobě.

12.12  Zákazník má právo požádat CK BRENNA o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Na 
žádost zákazníka je CK BRENNA povinna poskytnout zákazníkovi následující informace a vydat mu 
o nich kopii zpracovávaných osobních údajích:

 I)  účel zpracování;

 II)  kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;

 III)  příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou, byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny;

 IV)  plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje zákazníka uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria 
použitá ke stanovení této doby;

 V)  existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka 
nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;

 VI) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

 VII) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je CK BRENNA 
oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy 
ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na e-mailovou adresu brenna@brenna.cz.

12.13  Zákazník má právo získat své osobní údaje, které CK BRENNA zpracovává, ve strukturovaném, 
běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud 
(i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; 
nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně.

12.14  Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že CK BRENNA provádí zpracování jeho osobních údajů, 
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, 
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat CK 
BRENNA o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby CK BRENNA odstranila takto vzniklý stav. Jestliže 
bude taková žádost zákazníka shledána oprávněnou, CK BRENNA neprodleně odstraní závadný 
stav.

  Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že CK BRENNA provádí zpracování jeho osobních údajů, 
  které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, 
  má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.15  Zákazník má dále právo žádat výmaz svých osobních údajů, popř. může požadovat omezení 
zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů. Zákazník má 
právo požadovat, aby CK BRENNA omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud:

 I)  zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil 
přesnost jeho osobních údajů;

 II)  zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení 
jejich použití;

 III) CK BRENNA již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro 
  určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;

 IV)  zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda 
oprávněné důvody CK BRENNA převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou 
uložení, pouze s jeho souhlasem.

12.16  Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování 
osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu 
i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn poskytnout CK BRENNA 
jejich osobní údaje. Pravidla uvedená v tomto článku těchto VOP pak platí přiměřeně i ve vztahu k 
osobám, v jejichž prospěch smlouvu o zájezdu zákazník s CK BRENNA uzavřel. Uzavřením smlouvy 
o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn za tyto další osoby vyslovit souhlas se zpracováním 
jejich osobních údajů dle pravidel uvedených v tomto článku těchto VOP.

13. NEPLATNOST JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ
13.1  Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení smlouvy o zájezdu, těchto Všeobecných podmínek, 

Přepravních podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu, neplatným 
nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení 
smlouvy o zájezdu, Všeobecných podmínek, Přepravních podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří 
součást smlouvy o zájezdu.

14.  POVINNOST CK BRENNA INFORMOVAT ZÁKAZNÍKY O IDENTITĚ LETECKÉHO 
DOPRAVCE

14.1  Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. 12. 2005, o vytvoření 
seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké 
dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího 
leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES je CK BRENNA povinna zákazníka 
informovat o identitě leteckého dopravce:  

 a)  v případě, že je dopravce znám, informuje CK BRENNA zákazníka o identitě skutečného dopravce již 
při rezervaci, 

 b)  v případě, že v okamžiku rezervace ještě není znám skutečný letecký dopravce, informuje 
CK BRENNA zákazníka o jménu dopravce, který pravděpodobně let uskuteční. Jakmile bude totožnost 
dopravce známa, bude informace o totožnosti dopravce předána zákazníkovi, 

 c)  v případě, že dojde ke změně leteckého dopravce po rezervaci, přijme CK BRENNA veškerá opatření, 
aby byl zákazník o změně informován v co nejkratší době. Zákazník musí být v každém případě 
informován při odbavení nebo v případě, že pro navazující let není odbavení vyžadováno, při nástupu 
na palubu.

14.2  CK BRENNA na svých webových stránkách v kategorii „Letecká doprava“ (http://www.brenna. cz/
cestovni-kancelar-brenna/letecka-doprava) zveřejňuje aktualizovaný seznam leteckých dopravců, 
kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v EU (tzv. „černou listinu“) jakož i seznam 
dopravců, kteří podléhají provozním omezením. 

14.3  V případě, že byl stávající nebo nový dopravce přidán na černou listinu, je CK BRENNA povinna 
zákazníkovi poskytnout právo na náhradu nebo přesměrování podle článku 8 nařízení (ES) 
č. 261/2004, jestliže se zákazník v případě, kdy let nebyl zrušen, rozhodne tímto spojem neletět.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1  Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na všechny služby poskytované CK BRENNA. Odchylná 

ujednání ve smlouvě o zájezdu nebo ve zvláštních podmínkách přiložených ke smlouvě o zájezdu 
mají přednost před zněním Všeobecných podmínek. Zákazníci potvrzují podpisem smlouvy 
o zájezdu, případně učiněním objednávky zájezdu (není-li smlouva uzavřena písemnou formou) 
že jsou jim Všeobecné podmínky, katalog, případné dodatečné nabídky, Přepravní podmínky 
a případné zvláštní podmínky, kterou jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, známy, rozumějí 
jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají. 

15.2  Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu a ceníku CK BRENNA o službách, cenách a cestovních 
podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a cestovní kancelář si vyhrazuje právo 
jejich změny, nejlépe pokud je to možno do doby uzavření smlouvy o zájezdu se zákazníkem. 
Pokud dojde ke změnám uvedených skutečností, CK BRENNA přijme taková vhodná opatření, 
aby byl zákazník se změnami seznámen již v době nabídky služeb. U smluv o zájezdech již 
uzavřených cestovní kancelář informuje zákazníka vhodným způsobem o těchto změnách ve 
lhůtách stanovených právními předpisy nebo těmito Všeobecnými podmínkami s důsledky z toho 
vyplývajícími. CK BRENNA si vyhrazuje právo na tiskové chyby. Aktuální informace známé CK 
BRENNA jsou uvedeny na internetových stránkách www.brenna.cz.
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1. PŘEDMĚT

Reklamační řád spolu se Všeobecnými smluvními podmínkami zájezdů pořadatele zájezdů (dále 
jen „CK BRENNA“), které jsou nedílnou součástí potvrzení zájezdu/smlouvy o zájezdu (dále jen 
„SZ“), upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti CK BRENNA za 
vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen „reklamace“) v souladu se 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 159/1999 Sb., o někte-
rých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „zák. o podnikání 
v cestovním ruchu“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen 
„zák. o ochraně spotřebitele“).

2. VADY ZÁJEZDU

CK BRENNA odpovídá zákazníkovi ve smyslu ustanovení § 2537 a násl. NOZ za vady zájezdu. 
Má-li zájezd vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v souladu s § 2540 a v souladu s § 2537 odst. 
2 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu 
a trvání vady.

3. REKLAMACE

Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu 
do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla 
zajištěna doprava, zástupci pověřenému CK BRENNA (dále jen „delegát CK BRENNA“), jakož 
i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby bylo možné objektivně 
posoudit tvrzení uváděná v reklamaci. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, 
popřípadě jiným vhodným způsobem u delegáta CK BRENNA během trvání zájezdu, či v sídle 
nebo místě podnikání CK BRENNA, případně v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného 
CK BRENNA pověřeného pracovníka. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění 
vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování reklamace 
uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci 
požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. 
Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK BRENNA odmítne vadu 
odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. CK BRENNA zákazníkovi doporučuje předložit 
doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření SZ zprostředkováno jinou cestovní kanceláří 
nebo cestovní agenturou (dále jen „obchodní zástupce“), může zákazník reklamaci uplatnit 
u tohoto obchodního zástupce. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník 
zájezdu uvedený v SZ. K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci 
– reklamační protokol – v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační 
údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže 
zákazník předá delegátovi CK BRENNA v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. 
jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. 
Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se 
doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas 
s jeho obsahem.

4. VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

CK BRENNA nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 
tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná 
k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbyteč-
ného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se CK BRENNA 
se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V přípa-
dech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace 
v bezplatném odstranění vady nebo v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné, poskytne 
CK BRENNA zákazníkovi po dohodě přiměřenou slevu z ceny, popř. při splnění stanovených podmí-
nek kompenzaci podle článku 5. tohoto reklamačního řádu. V případech, kdy je reklamace posou-
zena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu 
§ 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.

5. POSKYTNUTÍ KOMPENZACE

Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny ve 
výši přiměřené rozsahu a trvání vady. CK BRENNA se povinnosti k náhradě škody též zprostí, 
prokáže-li, že porušení smluvní povinnosti lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí na poskyto-
vání služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu, a nebylo možné je předvídat nebo odvrátit.  

V případě vzniku vad týkajících se kvality ubytování je zákazník povinen neprodleně oznámit pří-
slušnou vadu delegátovi CK BRENNA přímo v místě pobytu. Zákazník je povinen poskytnout dele-
gátovi veškerou nutnou součinnost pro sepsání písemného protokolu o vadě, který je nezbytným 
předpokladem poskytnutí slevy. Odmítne-li zákazník tuto součinnost delegátovi poskytnout (např. 

neumožní delegátovi vstup do jeho pokoje), nebude možné poskytnutí slevy. Vznik vady může 
zákazník doložit fotodokumentací, kterou spolu s potvrzením poskytovatele odevzdá po skončení 
zájezdu CK BRENNA, popř. jejímu obchodnímu zástupci, u kterého zájezd zakoupil. U vad ve služ-
bách delegáta je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta CK BRENNA v místě pobytu 
a oznámit mu příslušnou vadu. Vady spočívající v činnosti delegáta mohou být prokazovány rovněž 
svědeckými výpověďmi. V případě vzniku vad ve službách dopravy je zákazník povinen požádat 
delegáta CK BRENNA, případně jiného pověřeného zaměstnance CK BRENNA o písemné potvrzení 
vzniku příslušné vady nebo o vyplnění protokolu o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci. 
Zjištěná vada musí být jasně a určitě popsána. Potvrzení je zákazník povinen odevzdat po skončení 
zájezdu CK BRENNA, popř. jejímu obchodnímu zástupci. Zákazníkovi bude ze strany CK BRENNA 
poskytnuta sleva, pokud bude existence vady zákazníkem nade vší pochybnost prokázána dle 
výše uvedených pravidel. Pokud se určitá vada nevyskytuje během celé doby trvání zájezdu, výše 
kompenzace se vydělí celkovým počtem dní zájezdu a vynásobí počtem dní, v nichž se příslušná 
vada vyskytovala. Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí CK BRENNA jako pořadatel 
zákazníkovi bez zbytečného odkladu vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, 
zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen, a to za předpokladu, že byl nárok na náhradu 
újmy za narušení dovolené oprávněně vznesen. Přijme-li zákazník nabízenou slevu či náhradu za 
narušení dovolené, je tímto uplatněná reklamace považována za definitivně vyřízenou.

6. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci  
a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 
120 00 Praha 2. E-mail: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž CK BRENNA zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem 
k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí CK BRENNA nápravu, pokud si nevyžádá ne-
úměrné náklady. Nezjedná-li CK BRENNA nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník 
určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a CK BRENNA mu nahradí účelně vynaložené nákla-
dy. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného. 
Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud CK BRENNA odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se 
okamžitá náhrada vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka. Vyskytnou-li se po odjezdu podstat-
né vady zájezdu, nabídne CK BRENNA bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní 
řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd 
mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným 
než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než jakou určuje smlou-
va, poskytne CK BRENNA zákazníkovi přiměřenou slevu, zajistí-li pokračování s vyššími náklady, 
jdou tyto k tíži CK BRENNA. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, 
není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. 
CK BRENNA se odpovědnosti k náhradě škody způsobené porušením smluvní povinnosti zprostí, 
prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Jak je výslovně ujednáno v SZ, umož-
ňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení náhrady škody, hradí 
CK BRENNA škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o zájezdu jen do výše tohoto omezení.

Zahrnuje-li zájezd přepravu osob, CK BRENNA v případě podle § 2537 odst. 4 NOZ poskytne 
zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou 
přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly. Nelze-li 
v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se 
smlouvou, nese CK BRENNA náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, 
a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské unie 
o právech cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat 
delší období, uplatní se tato období. Právě uvedené omezení výše nákladů se nevztahuje na osoby 
s omezenou schopností pohybu ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob 
se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, 
a na všechny osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy a nezletilé bez doprovodu, jakož i na osoby, 
které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za předpokladu, že pořadateli sdělily své zvláštní potřeby 
alespoň čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu. CK BRENNA se povinnosti nahradit náklady 
na nezbytné ubytování zprostí v důsledku nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, nesvědčí-li taková 
okolnost ve prospěch příslušného dopravce podle právních předpisů Evropské unie.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy. 
Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 15. 10. 2018.

REKLAMAČNÍ ŘÁD CK BRENNA, s.r.o.

1. vydání katalogu LÉTO 2019.
Změny uvedených údajů a chyby vyhrazeny.



WWW.VILLAKORENEC.CZ 

Cestujte s námi také v rámci České republiky. Dovolte nám představit vám 
luxusní ubytování přímo u golfového hřiště v Kořenci. Villa Kořenec skýtá 

jedinečnou příležitost ponořit se do světa odpočinku a harmonie. 
Nechte se hýčkat privátní vířivou vanou, saunou a večer relaxujte 

u skleničky červeného vína a jedinečného výhledu 
do údolí Drahanské vrchoviny.

Těšíme se na vás.



Cestovní kancelář BRENNA, s.r.o. 
Jakubské nám. 7, 602 00 Brno

tel.: 542 215 255, 542 215 256
tel.: 800 111 162

www.brenna.cz  |  brenna@brenna.cz

Vždy a všude s cestovním 

pojištěním UNIQA.

Myslete na všechny
které svět

krásy,
NABÍZÍ.

www.uniqa.cz
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