Destynacja: Cypr (grecka strona)
Termin: 21.10.2021 - 28.10.2021r.
Uczestnicy: wszyscy (dorośli, dzieci)
Zakwaterowanie: Pavlo Napa **** (Ayia Napa),
wyżywienie: HB lub All inclusive
Wylot: Kraków Airport im. Jana Pawła II

Atuty oferty:
1. Podróż do jednej z najpiękniejszych wysp w basenie Morza Śródziemnego
2. Pobyt w komfortowym hotelu z dostępem do turkusowej plaży
3. Pyszne wyżywienie w hotelu, składające się z wysokogatunkowych lokalnych produktów greckich
4. Wypoczynek w najcieplejszym miejscu w Europie
5. Ukryte skarby wyspy, których nie zobaczysz z innymi biurami podróży
6. Bogaty program wycieczek fakultatywnych
Skrócony program wycieczki:
Po wylądowaniu w godzinach przedpołudniowych, udajemy się do miejscowości Ayia Napa w celu
zameldowania w hotelu Pavlo Napa. Po zakwaterowaniu czas wolny przy basenie hotelowym lub na plaży a
po kolacji Wieczór Integracyjny. Następnego dnia, po leniwym śniadaniu, krótki spacer na jedną z
najpiękniejszych plaż w Europie Nissi Beach, szeroką i piaszczystą z niesamowitym kolorem wody. W sobotę
wycieczka fakultatywna dla chętnych, zwiedzamy góry i wodospady na Cyprze, urokliwą wieś Omodos oraz
miasto Limassol z Parkiem Kurion. W niedzielę niesamowita plaża Makronissos i leniwy odpoczynek.
Natomiast dla bardziej aktywnych w poniedziałek wycieczka fakultatywna do jaskiń, przylądka Cape Greco
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oraz na kolejną urokliwa plażę Konnos Bay. We wtorek najpiękniejsze miejsca kurortu Protaras oraz
plażowanie na Fig Tree Beach, która szczyci się niesamowitym widokiem. W przedostatnim dniu odpoczynek
przed podróżą na plaży hotelowej. W czwartek wymeldowanie i powrót do domu.
Hotel:
Hotel Pavlo Napa położony jest przy plaży w miejscowości Ayia Napa na Cyprze. Hotel oddaje do dyspozycji
Gości przestronne pokoje z widokiem na morze i ląd, a także kryty i odkryty basen z leżakami i parasolami.
Wszystkie pokoje są klimatyzowane i wyposażone w nowoczesne drewniane meble. Oferują one telewizor
LCD, niewielką lodówkę oraz prywatną łazienkę z zestawem kosmetyków i suszarką do włosów.
Do oferowanych przez hotel udogodnień należy wanna z hydromasażem, centrum fitness, kort tenisowy oraz
stół bilardowy za dodatkowa opłatą. Hotel Pavlo Napa Beach usytuowany jest 35 km od lotniska w Larnace.
Obiekt jest ceniony za świetną lokalizację, znajduje się przy samej plaży, ale tylko kilkanaście minut od
centrum rozrywkowego Ayia Napa, gdzie znaleźć można różnorodne sklepy, restauracje i bary.
Oficjalna strona hotelu: http://www.hotelpavlonapa.com/

W cenie wycieczki:
1. Samolot na trasie Kraków – Larnaka oraz Larnaka - Kraków z bagażem rejestrowanym
o wymiarach 149/119/171 cm, waga 10 kg. oraz bagażem podręcznym 40/30/20 cm, waga 10 kg.
(zamiana na bagaż rejestrowany 20kg. za dodatkową opłatą, koszt 200 zł w dwie strony).
2. Transfer do hotelu i na lotnisko w Ayia Napa.
3. Zakwaterowanie na 7 nocy w hotelu w pokojach 2 lub 3-osobowych lub rodzinnych.
(jest możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą, koszt 1399 zł/osoba)
4. Wyżywanie HB lub All Inclusive (pełne) – opcja do wyboru
5. Ubezpieczenie KL i NNW (w cenie ubezpieczenie podstawowe, rozszerzone za dodatkową opłatą)
6. Opieka pilota
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7.
8.
9.
10.

Ustawowa ochrona z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG)
Gwarancja Ubezpieczeniowa biura Greckie Podróże
Pomoc w wypełnieniu formularza lokalizacji CFP
W cenie wycieczki: Nissi Beach, Makronissos Beach, Fig Tree Beach

Wycieczki fakultatywne dodatkowo płatne:
1. „Inne oblicze Cypru”, czyli góry, wodospady, parki
40/euro osoba dorosła, 25 euro dziecko do 12 rż
2. „Cypr jak z widokówki” – Cape Grecko, czyli perełka wyspy oraz łuki skalne, morskie jaskinie, klify i
niesamowite widoki
35/euro osoba dorosła, 20 euro dziecko do 12 rż
Szczegółowa oferta wycieczek fakultatywnych oraz cennik dostępne na miejscu u Organizatora

Cena:
Opcja wyżywienie HB:
2899 zł osoba dorosła (7 nocy w pokoju 2 lub 3 osobowym, rodzinnym)
1899 zł dziecko do 12 rż. (7 nocy w pokoju 3-osobowym lub rodzinnym przy 2 osobach dorosłych
pełnopłatnych)
Opcja wyżywienie All Inclusive:
3399 zł osoba dorosła (7 nocy w pokoju 2 lub 3 osobowym, rodzinnym)
2399 zł dziecko do 12 rż. (7 nocy w pokoju 3-osobowym lub rodzinnym przy 2 osobach dorosłych
pełnopłatnych
Możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości wycieczki
mBank konto w PLN : 81 1140 2004 0000 3602 7927 8101, z dopiskiem Cypr, 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
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