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Destynacja: Grecja (wyspa Lefkada) 

 

Termin: 10.06.2021 - 17.06.2021r.  

Uczestnicy: wszyscy (dorośli, dzieci)  

Zakwaterowanie: Hotel Maison, miejscowość Chalkidona koło Thessalonik (1 noc); San Giovanni Beach 

Resort & Suites (6 nocy) 

Wylot: Kraków Airport im. Jana Pawła II 

 

 

Atuty oferty:  

1. Podróż do jednej z najpiękniejszych wysp greckich 

2. Wypoczynek w sercu Morza Jońskiego 

3. Zakwaterowanie w jednym z najlepszych obiektów na wyspie Lefkada  

4. Pyszne śniadania w hotelu 

5. Bogaty program wycieczek w cenie wycieczki 

 

 

Program i noclegi: 

Po wylądowaniu w godzinach popołudniowych na lotnisku w Thessalonikach udajemy się do centrum 
miasta Thessaloniki na Wieczorny Spacer i kolację we własnym zakresie. Wieczorem przejazd do hotelu 
Maison i odpoczynek. Wymeldowanie po śniadaniu następnego dnia i kierunek Meteory – Ósmy Cud 
Świata, których nie można pominąć w drodze na Lefkadę.  

W godzinach wieczornych przyjazd do San Giovanni Beach Resort & Suites na Lefkadzie. To mały, 
przytulny, nowoczesny obiekt w miejscowości Agios Ioannis na Lefkadzie, tylko 2 km od stolicy wyspy. 
Położony w sercu najlepszych restauracji, barów i plaż na wyspie. Bardzo wysoko oceniany przez 
niezależne portale podróżnicze. San Giovanni Beach Resort & Suites jest niesamowity dzięki bliskości 
centrum miasta i słynnych na całym świecie plaż wyspy.  
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Ośrodek wyróżnia się na tle innych wyjątkowym charakterem ze względu na swoje położenie, miejsce 
o oszałamiających walorach przyrodniczych. Piaszczysta kilkukilometrowa złota plaża, otoczonej 
imponującym zielonym krajobrazem i krystalicznie czystą wodą. Biały piasek, czyste kamyki, wiecznie zielone 
wzgórza, zanurzone w turkusowo-błękitnych wodach i oszałamiające zachody słońca...  

Obiekt oferuje odkryty basen oraz dostęp do plaży. Do dyspozycji Gości są piękne apartamenty  
z balkonem i widokiem na Morze Jońskie oraz basen. W pokojach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych 
można korzystać z bezpłatnego WiFi. Obiekt dysponuje klimatyzowanymi jasnymi apartamentami z balkonem 
lub tarasem, telewizorem z dostępem do kanałów satelitarnych, sejfem oraz suszarką do włosów. Łazienki 
nowoczesne i niezwykle czyste. Ten kameralny obiekt udostępnia ogród oraz bar przekąskowy. W cenie 

bardzo dobre lokalne śniadania.  

 

Oficjalna strona obiektu: https://www.sangiovannisuites.gr/ 
  

 

  

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 250 zł w dwie strony). 

2. Transfer z i do hotelu na Lefkadzie 

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 w hotelu (wyżywienie BB) 

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

7. Opieka pilota  

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 !!!  

(pierwszy wieczór już w pięknych Thessalonikach, spacer promenadą do Białej Wieży i na Plac 

Arystotelesa; następnie „Meteory”, czyli majestatyczne greckie Monastyry wykute  

w skałach, które trzeba zobaczyć przynajmniej raz w życiu; ponadto zwiedzenie całej wyspy Lefkada, 

która posiada najpiękniejszy kolor morza w całej Grecji, niesamowite plaże Lefkady t.j. Porto Katsiki, 

Egremni Beach, Kathisma Beach, Milos i miasteczko Agios Nikitas; zwiedzanie stolicy wysypy). 

 

Wycieczki fakultatywne dodatkowo płatne:  

  

1. Skarby Morza (wycieczka statkiem na rajską wyspę Meganisi 

2. Skarby Grecji Kontynentalnej (Parga- przepiękna i kameralna miejscowość w kontynentalnej części 

Grecji z trzema cudownymi plażami) 

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

  
 

 

https://www.sangiovannisuites.gr/
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San Giovanni Beach Resort & Suites*** 

 

 
   

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 Lefkada czerwiec, 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

