
BIURO TURYSTYKI HUT-PLUS Marek Wolak, Teresa Manterys-Wolak 
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków 
tel/fax:  12 644-36-86, tel.  643-55-98, 644-17- 52 
NIP: 678 27 47 229     Regon: 357 145 331  
PKO BP II O/Kraków   59 1020 2906 0000 1102 0015 3502  
www.hutplus.com.pl                                                                                                                                               
biuro@hutplus.com.pl 
Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2018 

Leptokaria to jeden z najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej, położony u podnóży Olimpu. Żwirkowo - 
piaszczysta plaża i ciepłe wody Morza Egejskiego stwarzają wspaniałe warunki do wypoczynku 
https://www.google.pl/maps/place/Leptokaria+600+63,+Grecja/@40.0591959,22.5539374,15.5z/data=!4m2!3m1!1
s0x13580be89b481967:0xfefdc4fd2fcd8fc3?hl=pl.                                                                                                                   
Leptokaria to typowa miejscowość turystyczna - w dzień panuje tu spokój i cisza, a wieczorem w licznych tawernach, 
restauracjach, barach i dyskotekach rozkwita prawdziwe greckie, nocne życie. Kurort ten zapewnia wszystko, co 
niezbędne do pełnego relaksu: liczne restauracje (tawerny) z wspaniałymi potrawami kuchni greckiej, kawiarnie z 
pyszną lodową kawą frape, sklepy spożywcze, bogatą ofertę wyrobów złotniczych i futrzarskich. We wszystkich tych 
placówkach można porozumiewać się po polsku, ponieważ zatrudniony tam personel to najczęściej Polacy lub osoby 
znające język polski.                                                                                                                                                                                           
APARTAMENTY STELLA (nasza ocena ***)                                                                                                                                       
Dom apartamentowy, położony w centrum Leptokarii (obok parku piniowego), w odległości ok. 450 m od plaży. W 
przestronnych apartamentach z klimatyzacją znajduje się sypialnia (łóżko podwójne i pojedyncze), telewizor, balkon z 
meblami plażowymi (stolik i krzesła), aneks kuchenny (lodówka, kuchenka 2-palnikowa, podstawowe naczynia 
kuchenne), łazienka (natrysk z brodzikiem, umywalka, wc), ręczniki .                                                                                          
Ramowy plan pobytu - dojazd autokarem,                                                                                                                                 
Dzień 1 O godz. 8.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa .Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię, Grecję.                                                                                                                                                                            
Dzień 2  Przyjazd do Leptokarii w godzinach porannych, zakwaterowanie w godzinach południowych, obiadokolacja, 
nocleg                                                                                                                                                                                               
Dzień 3-10  Wypoczynek. Możliwość uczestnictwa w płatnych wycieczkach fakultatywnych.                                                  
Dzień 11  Wykwaterowanie z apartamentów w godzinach porannych i wyjazd do Polski w godzinach 
popołudniowych, przejazd przez Macedonię, Serbię.                                                                                                                 
Dzień 12 Przejazd przez Węgry, Słowację. Przyjazd do Polski (do Krakowa) w godzinach wieczornych . 

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+ 415 eur razem   ok 1.862 zł                        

09.07-20.07.18   100 zł+ 415 eur razem   ok 1.862 zł                        
          
18.07-29.07.18   100 zł+ 415 eur razem   ok 1.862 zł                        

27.07-07.08.18   100 zł+ 415 eur razem   ok 1.862 zł                        

05.08-16.08.18   100 zł+ 415 eur razem   ok 1.862 zł                        

14.08-25.08.18   100 zł+ 415 eur razem   ok 1.862 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 została przeliczona przy kursie 1 EUR = 4,35 ZŁ 
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CENA ZAWIERA                                                                                                                                                                              
9 noclegów / dla 2-3 osób / w pokojach z klimatyzacją , tv , lodówką i aneksem kuchennym,                                                                       
Koszty mediów : prąd , gaz , woda , klimatyzacja ,                                                                                                              
Pościel , ręczniki.                                                                                                                                                           
Sprzątanie końcowe,                                                                                                                                                             
Opiekę rezydenta - przedstawiciela organizatora na miejscu ,                                                                                   
Podatek VAT .                                                                                                                                                                            
CENA NIE ZAWIERA                                                                                                                                                             
przejazdu autokarem KRAKÓW-LEPTOKARIA-KRAKÓW,                                                                                           
ubezpieczenia KL+NWW+ BAGAŻ  oraz od chorób przewlekłych,                                                                         
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy,                                                                                                                 
dopłaty do połączeń antenowych ,obligatoryjnej opłaty na TFG  / 10 zł/osobę /.                                                                                                                                               
DOPŁATY :                                                                                                                                                                             za 
przejzdzd autokarem KRAKOW-LEPTOKARIA-KRAKÓW 400 zł/osobę ,                                                                                                                       
dopłata za ubezpieczenie KL+NWW+BAGAŻ   25 zł/za osobę /pobyt                                                                      

ZNIŻKI :                                                                                                                                                                                            
dzieci do lat 6 ciu bez osobnych świadczeń płacą tylko za ubezpieczenie i przejazd,  

WYCIECZKI FAKULTATYWNE:   Ateny 45  eur, METEORY 30 eur + 3 eur  wstęp ,OLIMP-20 eur ,SALONIKI-25 eur, WIECZÓR 
GRECKI-20 eur, SKIATHOS-45 eur, DELFY-35 eur   Uczniowie i studenci na podstawie ważnej legitymacji mają darmowe wejście 
na Akropol przy wycieczce do Aten 

UWAGA : WYCIECZKI MOŻNA ZAKUPIĆ W BIURZE TURYSTYKI ”HUT PLUS” 

 
 
 

 

 


