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GRECJA PARALIA APARTHOTEL CALYPSO*** lub PORTO DALIANI***wypoczynek 

PARALIA to największy kurort Riwiery Olimpijskiej, położony w odległości ok. 4 km od Katerini, największego 

miasteczka Riwiery i stolicy regionu Pieria. Paralia oferuje piaszczystą, dobrze zagospodarowaną plażę (są tu także 

boiska do siatkówki plażowej), z której roztacza się piękny widok na góry Olimpu. Plaża w Paralii wyróżniona została 

Błękitną Flagą. Do południa życie w Paralii toczy się dość leniwie, ale wieczorami kurort tętni życiem- liczne kafejki, 

bary, dyskoteki i tradycyjne tawerny nie pozwolą się nudzić. Sezon trwa tu dłużej niż w innych miejscowościach 

Riwiery. 

ZAKWATEROWANIE : Aparthotel  CALYPSO*** i PORTO DALIANI*** położone są w nowej części Paralii, zaledwie 

250 metrów od plaży Kalithea (najszersza plaża w Paralii), do ścisłego centrum Paralii 10 minut spacerkiem.  

Kameralny, dobrze wyposażony budynek prowadzony przez rodzinę. W domowej atmosferze, wakacje spędza się 

bardzo przyjemnie. W obiekcie jest recepcja, niewielki taras wypoczynkowy ze stolikami i parasolami .Plaża  zaledwie 

250 metrów od plaży Kalithea (najszersza plaża w Paralii. Pokoje 2, 3 i 4 osobowych z aneksem kuchennym 

(podstawowe wyposażenie - kuchenka do gotowania, sztućce, naczynia, garnki, szklanki, talerze), posiadają 

WC/prysznic, TV, balkon, lodówkę, klimatyzacja (płatna dodatkowo), WIFI. Goście zaopatrują się we własnym 

zakresie w środki utrzymania czystości i ręczniki.                                                                                                             

WYŻYWIENIE: we własnym zakresie.                                                                                                                                                

Istnieje możliwość pobytu z wyżywieniem(w zależności od wybranej oferty): śniadania, obiadokolacje w formie 

bogatego bufetu w restauracji w Hotelu Yakinthos *** oddalonej ok. 50 metrów 

Klienci mają możliwość korzystania z basenu w Hotelu COSMOPOLITAN **** przy zakupie napoju (przykładowo 

woda niegazowana 0,5 euro) 

TERMINY I CENY / ZA CAŁY APARTAMENT 2-3 OSOBOWY/ 

21.06-02.07.18   100 zł+ 315 eur razem   ok 1.470 zł                        

30.06-11.07.18   100 zł+ 315 eur razem   ok 1.470 zł                        

09.07-20.07.18   100 zł+ 315 eur razem   ok 1.470 zł                        
          
18.07-29.07.18   100 zł+ 315 eur razem   ok 1.470 zł                        

27.07-07.08.18   100 zł+ 315 eur razem   ok 1.470 zł                        

05.08-16.08.18   100 zł+ 315 eur razem   ok 1.470 zł                        

14.08-25.08.18   100 zł+ 315 eur razem   ok 1.470 zł                        

23.08-03.09.18   100 zł+ 315 eur razem   ok 1.470 zł                        

01.09-12.09.18   100 zł+ 315 eur razem   ok 1.470 zł          

Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzedaży pieniądza  banku PKO BP 
obowiązującego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty + kwota w zł. Wpłata w PLN lub w EUR. Cena „razem około „ 
jest podana orientacyjnie –przyjęto kurs 1 EUR = 4,35 PLN 
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CENA ZAWIERA : 

• 9 noclegów  w Aparthotelu 

• opiekę pilota/rezydenta  

CENA  NIE ZAWIERA :: 

transportu autokarem  opłata 400 zł/osobę w obie strony ,                                                                                                       

kosztów ubezpieczenia KL+NWW+ BAGAZ , opłata ok 25 zł/osobę  

opłaty za klimatyzację / płatna na miejscu  5 eur/pokój/dobę  / 

DOPŁATY : dla chętnych -  wyżywienie w Hotelu YAKINTHOS : sniadanie 4 eur, obiad 8 eur , all inclusive light 19 eur 

UWAGI : 

Dziecko 0 – 5,99 lat (bez świadczeń) zakwaterowane jest w pok. 2 os. z 2 osobami dorosłymi bez własnego miejsca do 

spania za noclegi nie ma opłat za noclegi , z własnym łóżkiem do spania zniżka 60 % kwoty w EUR                                         

Dziecko do 5,99 lat zniżka za noclegi 40 % kwoty w EUR                                                                                                  

DZIECKO 6-1,99 lat zniżka za noclegi 40 % kwoty w EUR 

Ramowy program imprezy: 

Dzień 1 Wyjazd z Polski / główny wyjazd z Katowic/, przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię.                                                                        

Dzień 2 Przejazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, złożenie bagaży, czas wolny na pierwsze kąpiele 

morskie i słoneczne, zakwaterowanie ok. godz. 15.00, obiadokolacja i nocleg.                                                                                   

Dzień 3 – 10 Wypoczynek, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych proponowanych przez rezydenta.                            

Dzień 11 Po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi, złożenie bagażu, czas wolny na pożegnanie z greckim słońcem. 

Wyjazd w godzinach popołudniowych lub wieczornych.                                                                                                                            

Dzień 12 Przejazd przez Serbię, Węgry i Słowację, przejazd do Polski w godzinach nocnych. Przyjazd do Polski w 

godzinach wieczornych 

Połączenia antenowe :  

realizowane są przy min. 5 uczestnikach wyjeżdżających z danego miasta. Połączenia antenowe mogą być 

realizowane autokarem, mikrobusem lub innym środkiem transportu i bez udziału pilota. Połączenia antenowe 

potwierdzane na 2 dni przed przyjazdem. 

Wycieczki fakultatywne:                                                                                                                                                              

Jednodniowa wycieczka do Aten - cena 45 EUR/os (wstęp na Akropol 12 EUR/os,                                                          

Wycieczka na Skiatos - cena 35 EUR/os.                                                                                                                                     

Wycieczka na Meteory - cena 25 EUR/os (wstęp do jednego klasztoru 3 EUR/os).                                                                

Wycieczka na Olimp - cena 20 EUR/os.                                                                                                                                             

Wstępy do dyskotek - cena ok. 7 EUR/os.                                                                                                                                       

Wieczór grecki - cena 20 EUR/os.                                                                                                                                            

Waterland – cena 30 EUR/os.                                                                                                                                                             

Athos - cena 35 EUR/os.                                                                                                                                                                   

Saloniki – cena 15 euro/osoba 

 

 


