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Destynacja: Grecja (wyspa Lefkada) 

 

Termin: 23.07.2021 - 02.08.2021r.  

Uczestnicy: wszyscy (dorośli, dzieci)  

Zakwaterowanie: Hotel Red Tower*** na wyspie Lefkada (10 nocy) 

Wylot: Warszawa lotnisko Okęcie (lot bezpośredni na Lefkadę) 

 

 

Atuty oferty:  

1. Podróż do jednej z najpiękniejszych wysp greckich 

2. Wypoczynek w sercu Morza Jońskiego 

3. Zakwaterowanie w jednym z najlepiej położonych lokalizacyjnie obiektów na wyspie Lefkada  

4. Śniadania w hotelu 

5. Bogaty program wycieczek w cenie wycieczki 

 

 

Program i noclegi: 

Po wylądowaniu w godzinach popołudniowych na lotnisku w Preweza udajemy się do hotelu w celu 
zakwaterowania w pokojach. Obiekt Red Tower Hotel położony jest w miejscowości Nikiana. Już same 
widoku zapierają dech w piersiach. 

Dysponuje on ładnym basenem z wanną z hydromasażem, wyłożonym kamieniami tarasem 
słonecznym oraz pokojami i apartamentami z balkonem i widokiem na Morze Jońskie. Pokoje i 
apartamenty w hotelu Red Tower są klimatyzowane i elegancko urządzone w jasnej kolorystyce. We 
wszystkich znajduje się telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych, sejf oraz suszarka do włosów, a 
w niektórych także przestronna część dzienna. Goście obiektu Red Tower mają do dyspozycji kawiarnię 
oraz bar przekąskowy przy basenie. Restauracja serwuje tradycyjne greckie specjały przygotowane na 
bazie lokalnych produktów. Miejscowość Nidri dzielą od hotelu tylko 3 km, hotel zapewnia bezpłatny bus do 
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tej miejscowości 3 razy dziennie. Odległość od miasta Lefkada wynosi 14 km. W pomieszczeniach 

ogólnodostępnych zapewniono bezpłatne WiFi. 
 
Oficjalna strona hotelu: https://redtowerhotel.com/ 
 

 

       
 

       
 

 

W cenie wycieczki:  

1. Samolot na trasie Warszawa – Preweza oraz Preweza - Warszawa 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- 380 zł w dwie strony).  

2. Transfer z i do hotelu na Lefkadzie  
3. Zakwaterowanie na 10 nocy w hotelu w pokojach 2-osobowych, 3-osobowych lub rodzinnych.  
4. Jest możliwość ́zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą 1399 zł.  
5. Śniadania (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!!!  

(zwiedzenie całej wyspy Lefkada, która posiada najpiękniejszy kolor morza w całej Grecji, 
niesamowite plaże Lefkady t.j. Porto Katsiki, Egremni Beach, Kathisma Beach, Milos Beach  
 i miasteczko Agios Nikitas; stolica wysypy Lefkada Town).  

https://redtowerhotel.com/
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Wycieczki fakultatywne dodatkowo płatne:  

1. Skarby Morza (wycieczka statkiem na rajską wyspę Meganisi)  
cena: dorosły 35 euro, dziecko do 12 rż 20 euro 
 

2. Skarby Grecji Kontynentalnej (Parga - przepiękna i kameralna miejscowość w kontynentalnej części 
Grecji z trzema cudownymi plażami)  
cena: dorosły 30 euro, dziecko do 12 rż 20 euro 

                  • Szczegółowa oferta wycieczek fakultatywnych dostępne na miejscu u Organizatora  

 
 

Cena:   
Oferta ważna do wyczerpania miejsc !!! 

3399 zł osoba dorosła (10 nocy w pokoju 2 lub 3 osobowym, rodzinnym) 

2399 zł dziecko do 12 rż. (10 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 lipiec Red Tower, 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

