
            Jóga na Santorini 
pod vedením skvělých lektorů v termínu 5.6. - 12.6.2018

Václav Krejčík – Jakub Šamberger
22 500,-/os

Když plujete na tento ostrov lodí, vypadá to, jako byste přijížděli do obrovského kráteru. 
Mimochodem tomu tak vskutku je. Ostrov Santorini je zbytkem po výbuchu starověkého ostrova 

Théra kolem roku 1500 před Kristem. Byl to nejsilnější známý sopečný výbuch v historii, asi 
desetkrát silnější než výbuch legendární sopky Krakatoa. Ostrov sám je co do krajiny velmi krásný 

a zdejší typická architektura hodně připomíná tuniské Sidi Bou Said - bílé zdi, modré dveře a 
okenice, specialitou jsou také modré střechy.



Castro Hotel & Suites ***      

Rodinný hotel obklopený tropickou zahradou v oblasti Kamari je ideálním místem pro výhled na 
nezapomenutélné východy slunce. Letiště je vzdáleno 3 km. V blízkosti pláže se nachází mnoho 

tradičních restaurací, kaváren, barů, obchodů. Pro milovníky kultury je v blízkosti venkovní kino.
Vybavení hotelu 
Recepce. parkovací místa jsou pro hosty zdarma, připojeník internetu na pokojích a ve veřejných 
místnostech zdarma, bazén, bazén pro děti, dětská postýlka na vyžádání zdarma
Vybavení pokoje
Pokoje jsou vybavené klimatizací, fénem, mini ledničkou, satelitní TV, trezorem a soukromým 
balkonem. Hotel nabízí ubytování v těchto typech pokojů: Standartní dvoulůžkový pokoj pro 1 až 2 
osoby, dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře pro 1 až 2 osoby, třípokojový pokoj, dvoulůžková 
Suite pro 1 až 2 osoby, dvoulůžková Suite s výhledem na moře pro 1 až 2 osoby, třílůžková Suite 
pro 1 až 3 osoby.

Stravování
Hotel nabízí stravování formou snídaně.  
Sport a zábava 
Hotel nabízí možnost organizování svatby či jiných událostí. Ve večerních hodinách si hosté mohou 
vychutnat grilování. 
Služby za poplatek - Půjčovna aut, motorek a kol. 
Povolená hmotnost zavazadla: 15 Kg zavazadlový prostor + 8 Kg kabina

Cena zahrnuje: letenky vč. tax a poplatků, transfery v destinaci, služby delegáta, ubytování 
v hotelu Castro (dvojlůžkový pokoj standard), stravování formou snídaně
Cena nezahrnuje: kompletní cestovní pojištění (lze dokoupit v CA Sunset, pobytovou 
taxu, fakultativní výlety
Informace a přihlášky u p. Krejčíka a p. Šambergera nebo v CA Sunset Marie Šebestová 
(tel.: +420 377 478 648, mobil: 777 006 957, email: casunsettravel@gmail.com)
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