
OSTROV LIMNOS  ŘECKO  
18.6. - 29.6.2021   18 730,- 

12 denní cvičení se Zdenou Vitákovou 
STUDIA PARA THIN ALOS    na pláži  

 

  

POLOHA Velmi příjemný menší areál s přátelskou atmosférou v klidné zátoce, přímo u moře a pláže. 
Studia Para Thin Alos (což přeloženo znamená „na pláži“) jsou umístěna v pěkné zahradě s květinami, 
vinnou révou, keři a stromy, která sahá až na pláž. Nejbližší minimarket se nachází hned naproti, jen cca 
10 m. Studia jsou situována ve skutečně poklidném, relaxačním prostředí letoviska Agios Ioannis, zde 
najdete 2 vyhlášené taverny s rybími specialitami, plážový bar Raratonga a café bar Ethnic. Hlavní město 
Myrina je cca 8 km, doporučujeme si během dovolené pronajmout auto a projet si ostrov. Ve vzdálenosti 
cca 5–10 minut chůze je kostel Agios Fanourios u jeskyně, který doporučujeme navštívit. Odtud je krásný 
výhled na letovisko a hotel Porto Plaza, který je součástí naší nabídky.  

Taxi do Myriny stojí cca 14 €/jedna cesta. 



VYBAVENÍ A SLUŽBY K dispozici je snackbar, pěkná zahrada, parkoviště, bazén. Wi-Fi připojení je v 
areálu zdarma. K dispozici jsou příjemná dřevěná lehátka s matrací zdarma - podmíněno konzumací na 
baru. 

UBYTOVÁNÍ  K dispozici jsou dvoulůžková studia s možností 1-2 přistýlek a apartmány až pro 4 osoby. 
Všechna studia jsou vybavena koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací, TV (jen místní 
programy), kuchyňským koutem se základním vybavením a elektrickým vařičem, rychlovarnou konvicí, 
fénem, sejfem a balkónem nebo terasou s výhledem do okolí, vnitrozemí nebo bočním výhledem směrem 
na moře. Na balkónech jsou slunečníky. Apartmány se nacházejí v přízemí a mají navíc samostatnou 
ložnici a obývací pokoj s rozkládací pohovkou. 

 
STRAVOVÁNÍ Bez stravy. Možnost dokoupení servírovaných snídaní podávaných na terase u baru 
(káva, čaj, pomerančový džus, toastový chléb, šunka, sýr, vejce, máslo, med, jogurt, ovoce, sladký dezert 
místní výroby) a servírovaných večeří, které se podávají v místní taverně. 

PLÁŽ  Pláž tvoří pruh větších oblázků, přímo u břehu a vstupu do moře je pásmo písku. Pláž je hned 
před areálem studií. Lehátka na pláži jsou k dispozici zdarma - podmíněno konzumací na baru. Vstup do 
moře je pozvolný, na dně je písek. Doporučujeme obuv do vody. Organizovaná  písečná pláž místy s 
malými oblázky je vzdálena cca 100 m. 

VZDÁLENOSTI 

Pláž: přímo před areálem studií 
Myrina: cca 8 km 
Letiště: cca 22 km 

PLATBY  číslo účtu  2300414984/2010    VS 1111 
INFO a pojištění  na čísle 722 377 886   

Rezervace na čísle 602 226 089 p. Vitáková 

Letové časy   

PRAHA  -  Skiathos  – LIMNOS  18.6.   5:40  -  8:55  -  10:30 

LIMNOS  - PRAHA   29.6.   11:20  –   13:00     

23 kg / OSOBA zavazadlo k odbavení , kabinové 8 kg/osoba 

Podmínky vstupu do Řecka : 

Očkování -  min.14 dní po druhé dávce  nebo PCR test v době vstupu 
na řeckou půdu ne starší 72 hodin / pozor na 72 hodin přesně/ 
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