
Pensjonat Viktoria*** i Pensjonat Abacon

15206

POŁOŻENIE:
ok. 150 m od szerokiej, piaszczystej plaży i promenady nadmorskiej.
WYPOSAŻENIE:
restauracja hotelowa, jadalnia, sala tv, bezpłatne wifi w recepcji.
POKOJE:
2, 3 - osobowe z łazienkami i balkonami; klimatyzacja, telewizor, 
lodówka. 
WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie: śniadanie - bufet; 2 - daniowa obiadokolacja; 
napoje 
do posiłków: śniadanie - kawa, herbata, sok; obiadokolacja - woda;  
kuchnia grecka. Pobyt od obiadokolacji do śniadania.
CENA ZAWIERA:
9 noclegów, wyżywienie: śniadania + obiadokolacje, napoje do 
posiłków zgodnie z ofertą,transport autokarem w wybranych 
terminach opiekę pilota, opiekę rezydenta, ubezpieczenie:  KL+ NNW 
+ bagaż , podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA:
obligatoryjnej opłaty na TFG / 10 zł/osobę,
ubezpieczenia od chorób przewlekłych;  ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z imprezy;   dopłaty do połączeń  antenowych.
ZNIŻKI:
* dzieci 3-12 lat z 2 osobami pełnopłatnymi: 25% zniżki od kwoty w EUR
* dzieci do lat 3 bez świadczeń:  450 zł - przejazd + ubezpieczenie

NEI PORI to najbardziej znana i atrakcyjna miejscowość na Riwierze 
Olimpijskiej,  kurort z piaszczystą, szeroką plażą, położony w odległości 
120 km od Salonik. To wyśmienite miejsce na wypoczynek u podnóża 
Olimpu, którego masyw nawet w upalne lato bywa pokryty śniegiem; 
piaszczyste plaże, przejrzyste, błękitne Morze Egejskie, świetne 
restauracje, sieć sklepów, dyskotek i tawern, często otwartych do 
godzin rannych.
Polecamy sprawdzone hotele , w dobrym standardzie oraz dobrym 
wyżywieniem i obsługą . 

Cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR przeliczonej wg kursu sprzedaży banku PKO BP obowiązującego w dniu dokonania ostatecznej zapłaty + kwota w zł. Wpłata w 
PLN lubw EUR. Pozycje w tabelce „razem ok.” podane są orientacyjnie - przyjęto kurs 1 EUR = ok. 4,50 zł.

TERMINY I CENA :

PLATAMONAS to niewielkie miasteczko na zboczach masywu 
Olimpu, otoczone gajami oliwnymi i ośrodek turystyczny z łagodnie 
schodzącą do morza piaszczystą plażą. Znajduje się tu niewielki 
ryneczek z kościołem prawosławnym i platanami oraz port rybacki. 
Nad miastem góruje średniowieczny zamek krzyżowców, który 
kontrolował drogę lądową i morską. W mieście działa sporo tawern, 
pubów, barów i dyskotek. Szczególnie polecamy wizytę  w tawernach, 
gdzie serwuje się najsłynniejszą grecką wódkę ouzo i regionalne 
przysmaki i owoce morza .

POŁOŻENIE:
w niewielkiej odległości od Platamonas i Nei Pori, ok. 150 m od szerokiej, 
piaszczystej plaży.
WYPOSAŻENIE:
recepcja, restauracja, snack bar, bar przy basenie, basen, parking, 
winda, taras słoneczny, ogród, wi-fi w lobby. 
POKOJE:
w hotelu 2-3 osobowe z możliwością dostawki , w willach 2-3 osobowe, 
łazienka z WC i prysznicem, suszarka do włosów, klimatyzacja, lodówka; 
większość pokoi posiada balkon. W niektórych pokojach dodatkowo 
aneks  kuchenny.
WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolalcje w formie bufetu, bufet 
sałatkowy. Napoje do śniadania: kawa, soki, herbata; do kolacji woda 
,inne napoje płatne osobno. 
CENA ZAWIERA:
9 noclegów, wyżywienie: śniadania + obiadokolacje, napoje do posiłków 
zgodnie z ofertą, realizację programu, transport autokarem w 
wybranych terminach, opiekę pilota, opiekę rezydenta, ubezpieczenie: 

ZNIŻKI - HOTEL MELATHRON:
Dzieci  0-1,99 lat bez świadczeń:  opłata stała 450 zł.

Dzieci 2-11,99 lat: zniżka 50% ceny w EUR.

Trzecia i czwarta osoba dorosła >12 lat: zniżka30 % ceny w EUR.

CENA NIE ZAWIERA:
obligatoryjnej opłaty na TFG / 10 zł/osobę,
ubezpieczenia od chorób przewlekłych,dopłaty do połączeń  antenowych.

                          HOTEL ADONIS NEI PORI                        ILOSĆ                                              
      TERMIN                         CENA                                         DNI                                                        
30.06 -11.07.2017  681 zł +245 EUR  razem ok 1.784  zł      12                     

09.07- 20.07.2017  681 zł +245 EUR  razem ok 1.784  zł      12                      

18.07- 29.07.2017 681 zł +245 EUR  razem ok 1.784  zł       12                 

27.07- 07.08.2017  681 zł +245 EUR  razem ok 1.784  zł      12                  

05.08-16.08.2017   681 zł +245 EUR  razem ok 1.784  zł      12                   

14.08-25.08.2017   681 zł +245 EUR  razem ok 1.784  zł      12                   

                    HOTEL OLYMPION MELATHRON              ILOŚĆ
       TERMIN                                 CENA                            DNI 
30.06-11.07.2017   661 zł + 268 EUR  razem ok 1.867  zł   12

09.07-20.07.2017   661 zł + 268 EUR  razem ok 1.867  zł   12

18.07-29.07.2017   661 zł + 268 EUR  razem ok 1.867  zł   12

27.07-07.08.2017   661 zł + 268 EUR  razem ok 1.867  zł   12

05.08-16.08.2017   661 zł + 268 EUR  razem ok 1.867  zł   12

14.08-25.08.2017   661 zł + 268 EUR  razem ok 1.867  zł   12

                                                                                                                                            
WYCIECZKI FAKULTATYWNE :

Ateny  40 EUR, Meteory 25 EUR, Delfy 35 EUR, Olimp 15 EUR, Skiatos 40 

EUR; Wieczór Grecki 20 EUR; Saloniki 25 EUR , Św Góra Athos 40 EUR

UWAGA :    wycieczki można  zakupić  w BIURZE TURYSTYKI HUT PLUS

UWAGA : wymagany ważny paszport lud dowód osobisty co najmniej 
1 m-c od daty powrotu z wyjazdu .

Wcześniejsza rezerwacja /do 15.04.2017 / upust 5 % od ceny w EUR
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HOTEL OLYMPION MELATHRON***

PLATAMONASNEI PORI

GRECJA

UWAGA :  w terminie  dojazd własny15.05-30.06 .2017 i 01.09-30.09.2017
                                     366 zł + 189 EUR razem ok.1.217 zł za 9 dni    

UWAGA :  w terminie  dojazd własny15.05-30.06 .2017 i 01.09-30.09.2017
                                     244 zł + 231 EUR razem ok.1.228 zł za 9 dni    
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