Santorini
Pobyt wypoczynkowy w Greckim Raju

Destynacja: Grecja (wyspa Santorini)
Termin: lipiec- październik 2020
Uczestnicy: wszyscy (dorośli, dzieci)
Hotel: 3*** z basenem
Dojazd na Santorini dodatkowo płatny: samolotem lub promem
Lot bezpośredni z Wrocławia, Warszawy, Krakowa polskimi liniami lotniczymi LO, lub innymi liniami
lotniczymi do Aten a następnie promem, zakup we własnym zakresie lub za pośrednictwem biura Greckie
Podróże

Atuty oferty:
1. Podróż do jednej z najpiękniejszych wysp na świecie
2. Wypoczynek w sercu Morza Egejskiego
3. Zakwaterowanie w rodzinnym greckim hotelu z niepowtarzalną atmosferą
4. Bogaty program wycieczek fakultatywnych
5. Zabawa i integracja

Greckie Podróże
MK Izabela Napierała
Tel. +48 664-747-678

W cenie wycieczki:
1. Transfer z i na lotnisko lub z i na prom na wyspie Santorini
2. Zakwaterowanie na 7 nocy w hotelu 3-gwiazdkowym w pokojach 2, 3-osobowych lub rodzinnych.
Jest możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą 120 euro od osoby
za cały pobyt.
Hotel Areti cichy i klimatyczny z beach barem, dużym basenem i brodzikiem dla dzieci, położony w
turystycznej miejscowości Kamari, z wieloma tawernami, barami, sklepikami, 600 metrów do morza,
7 km do od stolicy wyspy Thiry, bardzo dobre opinie hotelu na TripAdvisor https://tiny.pl/7c82c
Ilość miejsc hotelu ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość zakwaterowania w innym hotelu o
tym samym standardzie 3*** z basenem.
3.
4.
5.
7.
8.

Wyżywanie BB (śniadania)
Ubezpieczenie KL i NNW (w cenie ubezpieczenie podstawowe, rozszerzone za dodatkową opłatą)
Opieka pilota
Ustawowa ochrona z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG)
Gwarancja Ubezpieczeniowa biura Greckie Podróże

Wycieczki fakultatywne dodatkowo płatne:
1. Rejs na Wulkan z ciepłymi źródłami
2. Rejs katamaranem – piękne plaże na Santorini, niesamowite widoki, postoje na kąpiele w krystalicznie
czystej wodzie, lunch na pokładzie.
3. Santorini i Wino (Podziemne Muzeum Wina z degustacją, zwiedzanie kosmopolitycznej Thiry
i romantycznej Oia z niesamowitym zachodem słońca)
4. Red Beach, czyli Czerwona Plaża i zwiedzanie Akrotyri
5. Wieczór Grecki (wino, śpiew, zabawa i niepowtarzalne jedzenie w prawdziwej greckiej tawernie)
Szczegółowa oferta wycieczek fakultatywnych oraz cennik dostępne na miejscu u Organizatora

Uwagi:
Wymagany dowód osobisty ważny min. 3 miesiące od daty wyjazdu.
Ilość miejsc ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń oraz wpłata.
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Cena:
Promocja ważna do wyczerpania miejsc !!!

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

1299 zł. osoba dorosła

1599 zł. osoba dorosła

1399 zł. osoba dorosła

649 zł. dziecko do 6 rż.

799 zł. dziecko do 6 rż.

699 zł.dziecko do 6 rż.

PAZDZIERNIK
1099 zł. brutto osoba
dorosła
549 zł. dziecko do 6 rż.

mBank konto w PLN : 81 1140 2004 0000 3602 7927 8101, z dopiskiem Santorini, imię i nazwisko
Wpłata jest równoznaczna z akceptacją warunków umowy, którą należy podpisać wcześniej.
Rezerwacja, wszelkie pytania i szczegóły:
e-mail: iza@greckiepodroze.pl
telefon:664-747-678
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