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Kreta      

Królowa Wysp Greckich 

  

  
Destynacja: Grecja (wyspa Kreta) 

 

Termin: 01.05.2021 - 08.05.2021r.  

Uczestnicy: wszyscy (dorośli, dzieci)  

Zakwaterowanie: Hotel Alkonides Seaside (Platanias, Chania) 

Wylot: Kraków Airport im. Jana Pawła II 

 

 

Atuty oferty:  

1. Podróż do największej i jednej z najpiękniejszych wysp greckich 

2. Wypoczynek w sercu Morza Śródziemnego 

3. Zakwaterowanie w rodzinnym greckim hotelu z niepowtarzalną atmosferą 

4. Pyszne śniadania w hotelu, składające się z wysokogatunkowych lokalnych produktów greckich 

5. Bogaty program wycieczek fakultatywnych 

 

Program wycieczki:  

Po wylądowaniu w godzinach przedpołudniowych, udajemy się do miejscowości Platanias w celu 

zameldowania w hotelu Alkionides. Już po drodze zatrzymamy się na pyszną kawę w niesamowitej kawiarni 

z widokiem na całe miasto portowe Chania. Po zakwaterowaniu czas wolny i korzystanie z prywatnej plaży 

hotelowej i basenu. Następnie uroki miasteczka Platanias i wieczór integracyjny. W niedzielę, po leniwym 

śniadaniu, wyjazd na Falassarnę, szeroką i piaszczystą plażę, idealną dla rodzin z dziećmi i nie tylko.  

W kolejnych dniach najpiękniejsze miejsca w zachodniej części Krety, t.j. Preveli - raj z palmowym gajem, 
Elafonissi - plaża z różowym piaskiem, Loutro- świat z innej bajki, wieczorny spacer po Starym Mieście w 
Chanii. Ponadto piaszczysta plaża i miejscowość Platanias na wyciagnięcie ręki, pełna sklepików i 
klimatycznych restauracji, najlepsze miejsce na wakacje w północno-zachodniej części Krety:) 
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Hotel:  

Alkionides Seaside to hotel, do którego się po prostu wraca... Prowadzi go sympatyczna grecka rodzina. Hotel 
w tętniącej życiem miejscowości Platanias na Krecie. Obiekt oferuje odkryty basen oraz dostęp do prywatnej 
plaży. W pomieszczeniach ogólnodostępnych można korzystać z bezpłatnego WiFi. Obiekt dysponuje 
klimatyzowanymi pokojami i apartamentami z balkonem lub tarasem, telewizorem z dostępem do kanałów 
satelitarnych oraz sejfem. W kompletnie wyposażonym aneksie kuchennym mieści się lodówka oraz przybory 
kuchenne. Łazienki nowoczesne i niezwykle czyste. Niektóre pokoje i apartamenty oferują widok na Morze 
Kreteńskie. Ten kameralny hotel udostępnia ogród, bar i bar przekąskowy. Obiekt zapewnia ponadto wspólny 
salon, usługi pralni chemicznej oraz usługę prasowania. Pyszne jedzenie, rewelacyjne śniadania, naturalny 
dżem z pomarańczy od gospodarzy, świeże soki wyciskane do śniadania to wielka zaleta tego obiektu.  

 

Oficjalna strona hotelu: https://www.alkionides-seaside.gr/ 

 

W cenie wycieczki:  

 

1. Samolot na trasie Kraków – Chania oraz Chania - 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 250 zł w dwie strony).  

2. Transfer do hotelu i na lotnisko w Chanii.  

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 799 zł/osoba) 

4. Wyżywanie BB (śniadania)  

5. Ubezpieczenie KL i NNW (w cenie ubezpieczenie podstawowe, rozszerzone za dodatkową opłatą)  

6. Opieka pilota  

7. Ustawowa ochrona z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG)  

8. Gwarancja Ubezpieczeniowa biura Greckie Podróże  

9. Pomoc w wypełnieniu formularza lokalizacji PLF 

10. W cenie wycieczki: wyjazd na plażę Falassarna, zwiedzanie lokalnej Winiarni, wycieczka do pięknego 

miasta Chania. 

 

  

Wycieczki fakultatywne dodatkowo płatne:  

  

1. „Magia innej Krety”, czyli bajkowe Loutro (rejs statkiem) 

2. Najpiękniejsza plaża z różowym piaskiem w Europie, czyli Elafonissi Beach  

3. Preveli, czyli dzień w palmowym raju. 

 
   Szczegółowa oferta wycieczek fakultatywnych oraz cennik dostępne na miejscu u Organizatora   
  

 

 

https://www.alkionides-seaside.gr/
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Hotel Alkionides Seaside 

 
 

 
  

  

  Cena:   

 
Oferta ważna do wyczerpania miejsc !!! 

2499 zł osoba dorosła (7 nocy w pokoju 2 lub 3 osobowym, rodzinnym) 

1499 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 Kreta maj, 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

