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Destynacja: Grecja (Półwysep Chalkidiki) 

 

Termin: 24.06.2021 - 01.07.2021r.  

Uczestnicy: wszyscy (dorośli, dzieci)  

Zakwaterowanie: Hotel Thea, miejscowość Possidi na I palcu Chalkidiki - Kasandra 

Wylot: Kraków Airport im. Jana Pawła II 

 

 

Atuty oferty:  

1. Podróż do najpiękniejszych miejsc w Grecji, zwanych Europejskimi Karaibami 

2. Wypoczynek w sercu Północnej Grecji 

3. Zakwaterowanie w jednym z najlepiej położonych lokalizacyjnie obiektów na półwyspie  

4. Śniadania i obiadokolacje w hotelu 

5. Bogaty program wycieczek w cenie wycieczki 

 

 

Program: 

Po wylądowaniu we wczesnych godzinach wieczornych na lotnisku w Thessalonikach, udajemy się 
autokarem (transfer około 1,5 godziny) na I palec Chalkidiki do miejscowości Possidi. Po zameldowaniu w 
hotelu kolacja i wieczór integracyjny. Już następnego dnia po śniadaniu udajemy się spacerkiem na 
niezwykłą plażę w miejscowości Possidi, która widnieje na niejednej widokówce Grecji. Relaks i 
odpoczynek, idealne miejsce do snoreklingu i kąpieli w krystalicznie czystej wodzie. W kolejnych dniach 
zwiedzamy niesamowite plaże pierwszego palca Chalkidiki - Kasandra i drugiego palca – Sithonia, takie 
jak: Kallithea Beach, Paliouri Beach, Orange Beach, Korydi Beach. Poza tym miasteczko Afitos, Xanioti i 
Sarti. Dla chętnych przewidziana jest również bardzo ciekawa wycieczka do Jaskini Petralona oraz lokalnej 
i bardzo znanej z dobrych trunków Winnicy.  
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Noclegi: 

 Thea Hotel jest położony na wzgórzu porośniętym sosnami, w odległości 400 metrów od centrum 
miejscowości Possidi i 150 metrów od małej i kameralnej plaży, która choć publiczna to jest właściwie 
zagospodarowana tylko przez gości hotelu. Oferuje on basen z tarasem słonecznym usytuowany pośród 
bujnej zieleni lasów sosnowych i piniowych. Zapach lasu niesamowity każdego ranka jest niewątpliwym 
atutem tego obiektu… 

W pomieszczeniach ogólnodostępnych można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu 
do Internetu. Pokoje w hotelu Thea dysponują balkonem lub tarasem z widokiem na góry lub Morze Egejskie. 
Wyposażenie pokoi obejmuje klimatyzację, telewizor z płaskim ekranem i lodówkę. W pokojach znajduje się 
również łazienka z prysznicem i suszarką do włosów. Goście mogą rozpocząć dzień od śniadania w formie 
bufetu. Hotelowa restauracja serwuje potrawy kuchni lokalnej. W odległości 400 metrów od obiektu znajdują 
się liczne tawerny i kawiarnie. Hotel jest oddalony o około 20 km od miejscowości Kallithea oraz o 95 km od 
Thessalonik. 
 

 
Oficjalna strona hotelu Thea*** https://hotelthea.gr 

 
 

Hotel Thea*** 

 
 

 
 

W cenie wycieczki:  

1. Samolot na trasie Kraków – Thessaloniki oraz Thessaloniki - Kraków z 2 bagażami podręcznymi o 
wymiarach 55/40/20 cm, waga 10 kg. oraz 40/30/20 cm, waga 10 kg. (dodatkowy bagaż 
rejestrowany za dodatkową opłatą, koszt walizki rejestrowanej 20 kg- 250 zł w dwie strony).  

2. Transfer z i do hotelu na Chalkidiki.  
3. Zakwaterowanie na 7 nocy w hotelu w pokojach 2-osobowych, 3-osobowych lub rodzinnych.  
4. Jest możliwość ́zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą 699 zł.  
5. Śniadania i obiadokolacje w hotelu (wyżywienie HB)  
6. Ubezpieczenie KL i NNW (w cenie ubezpieczenie podstawowe, rozszerzone za dodatkową opłatą)  
7. Opieka pilota  

https://hotelthea.gr/
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8. Ustawowa ochrona z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG)  
9. Gwarancja Ubezpieczeniowa biura Greckie Podróże  
10. Pomoc w wypełnieniu formularza lokalizacji PLF  
11. Bogaty program wycieczek w cenie!!!  

(zwiedzanie pierwszego palca Kasandra w cenie wycieczki, wyjazdy na plażę: Possidi, Kallithea 
Beach, Paliouri Beach, miasteczka Afitos i Xanioti).  

Wycieczki fakultatywne dodatkowo płatne:  

1. Greckie Karaiby, czyli Sithonia (zwiedzanie najpiękniejszych plaż na drugim palcu Chalkidiki) 
2. Jaskinia Petralona i Lokalna Winiarnia (jeśli z powodu COVID jaskinia będzie zamknięta to 

Organizator zaproponuje inną wycieczkę) 

                  • Szczegółowa oferta wycieczek fakultatywnych oraz cennik dostępne na miejscu u Organizatora  

 
 

Cena:   
Oferta ważna do wyczerpania miejsc !!! 

2799 zł osoba dorosła (7 nocy w pokoju 2 lub 3 osobowym, rodzinnym) 

1799 zł dziecko do 12 rż. (7 nocy w pokoju 3-osobowym lub rodzinnym przy 2 osobach dorosłych 

pełnopłatnych) 

 

Zaliczka przy podpisaniu umowy 35%, całość do zapłaty 30 dni przed wyjazdem  

mBank konto w PLN : 81 1140 2004 0000 3602 7927 8101, z dopiskiem Chalkidiki, imię i nazwisko  

  
Wpłata jest równoznaczna z akceptacją warunków umowy, którą należy podpisać wcześniej.  

 
Rezerwacja, wszelkie pytania i szczegóły: 

e-mail: iza@greckiepodroze.pl  

tel. +48 664-747-678 
 

 

mailto:iza@greckiepodroze.pl

