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Destynacja: Grecja (wyspa Lefkada) 

 

Termin: 22.08.2021 - 29.08.2021r.  

Uczestnicy: wszyscy (dorośli, dzieci)  

Zakwaterowanie: Hotel Ionian Star**** na wyspie Lefkada (7 nocy) 

Wylot: Katowice Pyrzowice (nowość !!! - lot bezpośredni z Polski) 

 

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 przedpołudniowych na lotnisku w Preweza udajemy się do hotelu w 
celu zakwaterowania w pokojach. Hotel Ionion Star cieszy się centralną lokalizacją naprzeciwko 
malowniczego portu Lefkada. To jedyny 4-gwiazdkowy hotel w centrum miasta z basenem. Do dyspozycji 
Gości są tu pokoje z bezpłatnym WiFi i balkonem z widokiem na Morze Jońskie.  
Pokoje są klimatyzowane i elegancko urządzone w barwach ziemi. W każdym z nich znajduje się podłoga 
wyłożona wykładziną, telewizor, minibar oraz łazienka z wanną. Śniadanie kontynentalne serwowane jest w 
jadalni z widokiem na morze. W salonie i w barze przy basenie przez cały dzień dostępne są drinki, przekąski 
oraz lody. Hotel Ionion Star jest oddalony o 20 km od lotniska Aktion i zaledwie 5 minut spacerem od 
licznych barów i restauracji. 

 
Oficjalna strona hotelu: https://ionionstar.gr/ 

https://ionionstar.gr/
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Hotel Ionian Star**** 

 

    
 

   
 

 

W cenie wycieczki:  

1. Samolot na trasie Katowice – Preweza oraz Preweza - Katowice 
2. Bagaż w cenie: bagaż podręczny o wymiarach 55/40/23 cm, waga 8 kg.; torba o wymiarach 

40/35/12 cm, waga 2 kg (dodatkowy bagaż rejestrowany 23 kg. za dopłatą 250 zł w dwie strony) 
3. Transfer z i do hotelu na Lefkadzie  
4. Zakwaterowanie na 7 nocy w hotelu w pokojach 2-osobowych, 3-osobowych lub rodzinnych.  
5. Jest możliwość ́zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą 1599 zł.  
6. Śniadania w hotelu (wyżywienie BB)  
7. Ubezpieczenie KL i NNW (w cenie ubezpieczenie podstawowe, rozszerzone za dodatkową opłatą)  
8. Opieka pilota  
9. Ustawowa ochrona z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG)  
10. Gwarancja Ubezpieczeniowa biura Greckie Podróże  
11. Pomoc w wypełnieniu formularza lokalizacji PLF  
12. Bogaty program wycieczek w cenie!!!  

(w cenie wycieczki zwiedzenie wyspy Lefkada, prawie codzienne wyjazdy busem dla chętnych na 
niesamowite plaże Lefkady t.j. Porto Katsiki, Egremni Beach, Kathisma Beach, Milos, Agios Nikitas) 
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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 twierdzą wenecką i 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 !!! 

2999 zł osoba dorosła (7 nocy w pokoju 2 lub 3 osobowym) 

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 Lefkada sierpień, 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

