Oferta 1
Kierunek
Grecja
Kreta

Hotel
Elmi

Wylot
Katowice

Termin
04.07.2014
11.07.2014

Kategoria

Cena za os.
2191 PLN

Suma
4381 PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 2191.00 PLN (28.11.1983) Dorosły: 2191.00 PLN (28.11.1983)
Podróż tam:
Wylot z: Katowice do Heraklion Airport
dnia: 04.07.2014 godz. 04:00 - 07:30
Powrót:
Wylot z: Heraklion Airport do Katowice
dnia: 11.07.2014 godz. 15:40 - 17:35
Zakwaterowanie: Apartment 1 Bedroom
Hotel w mieście: Hersonissos
Wyżywienie:
All Inclusive

Kategoria lokalna: 4*
Położenie: Hersonissos (ok. 700 metrďż˝w od centrum), 27 km od lotniska w Heraklionie, 400 metrďż˝w od parku wodnego Star Beach.
Plaża: Piaszczysta, oddalona od hotelu 250 metrďż˝w. Leżaki i parasole dodatkowo płatne.
W hotelu: 2 restauracje (w tym 1 a la carte), 2 bary, 2 baseny.
Pokoje: W 4 budynkach; 129 pokoi typu apartament ( sypialnia i salon) i studio; klimatyzacja indywidualna, TV SAT, telefon, w pełni wyposażony aneks
kuchenny, lodďż˝wka, sejf płatny, prysznic lub wanna, suszarka, balkon lub taras.
Rozrywki i usługi
Bezpłatne: Internet bezprzewodowy w lobby, kącik telewizyjny, siłownia, wieczorne animacje.
Płatne: Masaże, jacuzzi, sauna, lekarz.
Dla dzieci: brodzik, łďż˝żeczka (na życzenie).
Wyżywienie: HB lub All Inclusive All Inclusive (10:00-22:00) Posiłki: śniadanie, pďż˝źne śniadanie, obiad, przekąski, podwieczorek, kolacja, nocny posiłek.
Napoje zawarte: lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Tel./faks: 930 2897025030 / 2897025034

Oferta 2
Kierunek
Grecja
Kreta

Hotel
Semiramis Village

Wylot
Warszawa

Termin
18.07.2014
25.07.2014

Kategoria

Cena za os.
2286 PLN

Suma
4571 PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 2286.00 PLN (28.11.1983) Dorosły: 2286.00 PLN (28.11.1983)
Podróż tam:
Wylot z: Warszawa do Heraklion Airport
dnia: 18.07.2014 godz. 11:00 - 14:50
Powrót:
Wylot z: Heraklion Airport do Warszawa
dnia: 25.07.2014 godz. 08:20 - 10:10
Zakwaterowanie: PokÓj Z Widokiem Na Morze
Hotel w mieście: Hersonissos
Wyżywienie:
All Inclusive

Ofertę przygotował(a): Natalia Kała
Oferta z dnia 28.11.2013r.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Kategoria lokalna: 4*
Data otwarcia: 1992 r. Odnowiony w 2008 r.
Położenie: 2,5 km od centrum Hersonissos, 30 km od lotniska w Heraklionie. Hotel usytuowany na powierzchni 35.000 m&#178.
Plaża: 500 m od hotelu, piaszczysta, publiczna. Przejście do plaży przez ulicę. Parasole, leżaki - płatne. Brak ręcznikďż˝w plażowych.
W hotelu: restauracja, 3 bary, basen odkryty (z wodą morską), winda.
Pokoje
W 3 budynkach: 170 pokoi standardowych i rodzinnych (2 pokoje); klimatyzacja indywidualna (bezpłatna od 15.06 do 15.09, w pozostałych datach 6 EURO
za dzień za pokďż˝j), sejf (płatny ok. 10 EURO za tydzień), TV, telefon, lodďż˝wka (płatna ok. 10 EURO za tydzień), suszarka, wanna lub prysznic, balkon lub
taras.
Rozrywki i usługi
Bezpłatne: internet bezprzewodowy w recepcji, kort tenisowy (w opcji all inclusive), siłownia, tenis stołowy, rzutki.
Płatne: kort tenisowy (w opcji HB), kącik internetowy, pokďż˝j gier, jacuzzi, sporty wodne (firma zewnętrzna).
Dla dzieci: brodzik, plac zabaw, łďż˝żeczka (na życzenie).
Wyżywienie: HB lub All Inclusive
Wyżywienie
Posiłki
Napoje zawarte: HB śniadanie, obiadokolacja. wybrane napoje bezalkoholowe do śniadania.
Wyżywienie
Posiłki
Napoje zawarte: All inclusive (11:00 - 23:00) śniadanie, obiad, przekąski, podwieczorek, kolacja. lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Tel./fax: + 30 28970 / 23 692, 21 005

Oferta 3
Kierunek
Grecja
Zakynthos

Hotel
Tsamis Zante

Wylot
Katowice

Termin
21.07.2014
28.07.2014

Kategoria

Cena za os.
2550 PLN

Suma
5100 PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 2550.00 PLN (28.11.1983) Dorosły: 2550.00 PLN (28.11.1983)
Podróż tam:
Wylot z: Katowice do Zakynthos
dnia: 21.07.2014 godz. 12:00 - 12:15
Powrót:
Wylot z: Zakynthos do Katowice
dnia: 28.07.2014 godz. 12:00 - 12:15
Zakwaterowanie: Pokoj 2-os.
Hotel w mieście: Kypseli
Wyżywienie:
All Inclusive

Warto podkreślić: **Słynie z dobrego serwisu **Romantyczna atmosfera i widoki **Kilka opcji wyżywienia **Leżaki GRATIS **Wi-Fi GRATIS **Bestseller
2013 **Centrum SPA i Wellness **Oaza ciszy i spokoju

Ofertę przygotował(a): Natalia Kała
Oferta z dnia 28.11.2013r.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Okiem grecosa: Położony przy morzu na lekkim wzniesieniu, stanowi doskonałą propozycję dla osób szukających ciszy i spokoju, chcących odpocząć od
zgiełku miejskich kurortów. Romantyczne wakacje.
Położenie: • bezpośrednio przy morzu • centrum Tsilivi ok. 4 km • najbliższy sklep ok. 1 km • przystanek autobusowy ok. 500 m • miasto Zakynthos ok. 12
km • lotnisko ok. 16 km
Plaża: • przy hotelu, wąska, kamienista • strome zejście do morza schodami • leżaki i parasole na tarasach (bezpłatnie) • ok. 400 m od hotelu, piaszczysta,
leżaki i parasole (odpłatnie)
Hotel: • budynek główny i boczny • recepcja 24 h, kącik TV • restauracja główna • bar przy basenie • ręczniki plażowe (ok. 1 EUR) • Wi-Fi w lobby
(bezpłatnie), minimarket • 70 pokoi, kategoria lokalna A
Pokoje: • 2-os. (ok. 24 m2) • możliwość 1 dostawki • klimatyzacja indywidualna (bezpłatnie) • TV-SAT, telefon, lodówka • minibar (odpłatnie) • sejf (ok. 2
EUR/dzień) • łazienka z wanną lub prysznicem • suszarka, balkon • boczny widok na morze za dopłatą
Wyżywienie: • śniadania i obiadokolacje - bufet • All Inclusive za dopłatą • All Inclusive Plus za dopłatą • do kolacji obowiązuje strój formalny
All inclusive: • śniadanie, lunch i kolacja - bufet • przekąski (10.00-18.00) • popołudniowa kawa, herbata i ciasto • lody dla dzieci (12.00-18.00) • lokalne
napoje bezalkoholowe i alkoholowe w wyznaczonych barach (10.00-23.00)
All inclusive plus: • dodatkowo 1 masaż (45 min) • 3 karnety całodzienne do SPA (jacuzzi, łaźnia parowa, sauna i fitness)
Sport i rozrywka: Bezpłatnie- • 2 baseny ze słodką wodą • leżaki i parasole przy basenach Odpłatnie- • bilard, siłownia • centrum SPA i Wellness (masaże,
sauna, jacuzzi, zabiegi pielęgnacyjne)
Dla dzieci: • łóżeczka dla niemowląt (na życzenie) • brodzik, plac zabaw • krzesełka w restauracji
Cena obejmuje: przelot samolotem Polska - Zakynthos - Polska, opłatę lotniskową, opłatę za wylot z lotniska lokalnego, 7 lub 14 noclegów, wyżywienie,
opiekę rezydenta, transfer lotnisko - hotel - lotnisko, ubezpieczenie podstawowe ERV Standard KL (15 000 EUR), NNW (7 000 PLN) i bagażu (300 EUR).
PROMOCJA - GRATIS tylko do 31/12/2013 Rabaty do 35% Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji Voucher na wycieczkę fakultatywną 20 eur/os dor. , 10
eur/dziecko Pakiet Bezpieczna Rezerwacja Gwarancja Niezmiennej Ceny Gwarancja Najniższej Ceny Gwarancja bezkosztowej zmiany rezerwacji

Oferta 4
Kierunek
Grecja
Kos

Hotel
Wylot
Mitsis Ramira Beach Katowice

Termin
05.07.2014
12.07.2014

Kategoria

Cena za os.
2770 PLN

Suma
5540 PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 2770.00 PLN (28.11.1983) Dorosły: 2770.00 PLN (28.11.1983)
Podróż tam:
Wylot z: Katowice do Kos
dnia: 05.07.2014 godz. 12:00 - 12:15
Powrót:
Wylot z: Kos do Katowice
dnia: 12.07.2014 godz. 12:00 - 12:15
Zakwaterowanie: Pokoj 2-os. Ekonomiczny
Hotel w mieście: Psalidi
Wyżywienie:
All Inclusive Plus

All Inclusive Plus
Warto podkreślić: * Przy plaży * Jakość i serwis renomowanej sieci Mitsis Hotels * Serwis kelnerski na plaży gratis * 2 restauracje á la carte * Pokoje
rodzinne (oddzielna sypialnia) * Wi-Fi GRATIS * Dzieci aż do 15 lat
Okiem grecosa: Idealny dla poszukujących wypoczynku w komfortowych warunkach oraz miłośników kuchni greckiej. Doskonała jakość, profesjonalny
serwis oraz przyjemna, międzynarodowa atmosfera.
Położenie: • przy morzu • przystanek autobusowy przy hotelu • miasto Kos ok. 3,5 km • lotnisko ok. 27 km
Plaża: • ok. 30 m od hotelu • piaszczysto-kamienista • leżaki i parasole (bezpłatnie)
Hotel: • budynek główny i 10 bocznych • recepcja 24 h, windy • 3 restauracje- główna i 2 á la carte (kuchnia chińska i włoska) • 4 bary- w budynku
głównym, na plaży • Wi-Fi w lobby (bezpłatnie) • kącik internetowy (ok. 2 EUR/15 min) • ręczniki kąpielowe (bezpłatnie) • amfiteatr, sala TV, minimarket •
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych • 338 pokoi, kategoria lokalna 5*
Pokoje: Standard- • 2-os. (ok. 32 m2) • możliwość 1 dostawki • klimatyzacja indywidualna (bezpłatnie) • Wi-Fi (odpłatnie), TV-SAT, telefon • sejf (ok. 22
EUR/tydz.), minibar (bezpłatnie) • zestaw do kawy/herbaty • łazienka z wanną, suszarka • balkon lub taras • widok na morze za dopłatą Rodzinne- • 3-4 os.
(ok. 44 m2) • sypialnia i oddzielony ścianką pokój dzienny z 2 miejscami do spania • wyposażony jak pokój standard
Wyżywienie: • All Inclusive Plus • do kolacji obowiązuje strój formalny

Ofertę przygotował(a): Natalia Kała
Oferta z dnia 28.11.2013r.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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All inclusive plus: • śniadanie, lunch i kolacja - bufet • nocne menu z przekąskami (22.00-06.00) • przekąski, ciastka, lody (10.00-24.00) • lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10.00-02.00) • raz na pobyt kolacja w jednej z restauracji á la carte
Sport i rozrywka: Bezpłatnie- • 2 baseny z wodą morską, jacuzzi • leżaki i parasole przy basenie • kort tenisowy ze sprzętem, minigolf • miniboisko do piłki
nożnej, bilard • rzutki, tenis stołowy, łucznictwo • aerobik, siatkówka plażowa • kajaki, rowery wodne • program animacyjny • możliwość korzystania z
infrastruktury hotelu Mitsis Norida Beach w Kardamenie Odpłatnie- • sporty wodne na plaży • jazda konna, paintball (na zamówienie)
Dla dzieci: • łóżeczka dla niemowląt (na życzenie) • brodzik z morską wodą, plac zabaw • miniklub i junior klub, minidisco • menu i krzesełka w restauracji
• dodatkowe udogodnienia dla niemowląt
Cena obejmuje: przelot samolotem Polska - Grecja - Polska, opłatę lotniskową, opłatę za wylot z lotniska lokalnego, 7 lub 14 noclegów, wyżywienie, opiekę
rezydenta, transfer lotnisko - hotel - lotnisko, ubezpieczenie podstawowe ERV Standard KL (15 000 EUR), NNW (7 000 PLN) i bagażu (300 EUR).
PROMOCJA - GRATIS tylko do 31/12/2013 Rabaty do 35% Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji Voucher na wycieczkę fakultatywną 20 eur/os dor. , 10
eur/dziecko Pakiet Bezpieczna Rezerwacja Gwarancja Niezmiennej Ceny Gwarancja Najniższej Ceny Gwarancja bezkosztowej zmiany rezerwacji

Ofertę przygotował(a): Natalia Kała
Oferta z dnia 28.11.2013r.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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