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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
ChalkidikiChalkidiki LesseLesse  KrakówKraków 22.08.202122.08.2021

29.08.202129.08.2021 23492349   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do SalonikiSaloniki dnia dnia 22.08.202122.08.2021  godz.  godz. 18:50 - 21:4518:50 - 21:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SalonikiSaloniki   do do KrakówKraków dnia dnia 29.08.202129.08.2021  godz.  godz. 23:20 - 23:5923:20 - 23:59
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: Hanio�Hanio�
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double StandardDouble Standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 221 m221 m

4 Grecja/Chalkidiki/ Riwiera Olimpijska 4 Grecja/Chalkidiki/ Riwiera Olimpijska 
Kategoryzacja hoteluKategoryzacja hotelu: : 
- kat. Exim Tours 4* - kat. lokalna 4* - kat. Exim Tours 4* - kat. lokalna 4* 
PołożeniePołożenie: : 
- Chalkidiki / Chanio� - w pobliżu sklepy, restauracje/bary,  supermarket, dyskoteka, informacja turystyczna, przystanek autobusowy - ok 80 m od  plaży - ok 800 m od centrum - ok 20 km od Kassandria - ok- Chalkidiki / Chanio� - w pobliżu sklepy, restauracje/bary,  supermarket, dyskoteka, informacja turystyczna, przystanek autobusowy - ok 80 m od  plaży - ok 800 m od centrum - ok 20 km od Kassandria - ok
43 km od Nea Moudania - ok 65 km od Poligiros - ok 91 km od lotniska w Salonikach 43 km od Nea Moudania - ok 65 km od Poligiros - ok 91 km od lotniska w Salonikach 
PlażaPlaża : : 
- piaszczysto-żwirowa, publiczna - leżaki i parasole płatne, ręczniki za kaucją - plaża  oznaczona Niebieską Flagą   - piaszczysto-żwirowa, publiczna - leżaki i parasole płatne, ręczniki za kaucją - plaża  oznaczona Niebieską Flagą   
PokojePokoje: : 
Standard - klimatyzacja, TV-SAT - mini-bar /lodówka - telefon - sejf (płatny) - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - balkon/taras - wyposażone w aneks kuchenny (kuchenka, lodówka,Standard - klimatyzacja, TV-SAT - mini-bar /lodówka - telefon - sejf (płatny) - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - balkon/taras - wyposażone w aneks kuchenny (kuchenka, lodówka,
zestaw talerzy i filiżanek, czajnik elektryczny, sztućce) zestaw talerzy i filiżanek, czajnik elektryczny, sztućce) 
Sport, Relaks, RozrywkaSport, Relaks, Rozrywka : : 
bezpłatnie: - 3 baseny - leżaki, parasole przy basenie - animacje płatne: - bilard - tenis stołowy - minigolf - piłkarzyki - sauna - jacuzzi - zabiegi i masaże bezpłatnie: - 3 baseny - leżaki, parasole przy basenie - animacje płatne: - bilard - tenis stołowy - minigolf - piłkarzyki - sauna - jacuzzi - zabiegi i masaże 
Dla dzieciDla dzieci : : 
- brodzik - plac zabaw - brodzik - plac zabaw 
WyżywienieWyżywienie: : 
Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu Half Board (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu Half Board (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne 
Restauracje i baryRestauracje i bary : : 
- 2 restauracje, restauracja a'la carte - bar w lobby, bar przy basenie - 2 restauracje, restauracja a'la carte - bar w lobby, bar przy basenie 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
- 88 pokoi - otwarty w 2003r., wyremontowany w 2016r. - trzypiętrowe budynki - lobby z recepcją - mini market - sejf (płatny) - bezprzewodowy internet  (bezpłatny) - kantor wymiany walut - sala- 88 pokoi - otwarty w 2003r., wyremontowany w 2016r. - trzypiętrowe budynki - lobby z recepcją - mini market - sejf (płatny) - bezprzewodowy internet  (bezpłatny) - kantor wymiany walut - sala
telewizyjna - pralnia - wypożyczalnia samochodów i rowerów - parking (płatny) - podatek turystyczny płatny na miejscu - www.lesse-hanio�.hotelschalkidiki.com telewizyjna - pralnia - wypożyczalnia samochodów i rowerów - parking (płatny) - podatek turystyczny płatny na miejscu - www.lesse-hanio�.hotelschalkidiki.com 
UWAGAUWAGA: : 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajeszW związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/nasze-kierunki Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placyna h�ps://eximtours.pl/nasze-kierunki Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy
zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/lp/bezpieczne_wakacje W przypadkuzabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/lp/bezpieczne_wakacje W przypadku
wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo nawyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/lp/bezpieczne_wakacje h�ps://eximtours.pl/lp/bezpieczne_wakacje 
BagażBagaż : : 
Kraków, Warszawa Modlin (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 120zł/osobę, Do każdej rezerwacjiKraków, Warszawa Modlin (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 120zł/osobę, Do każdej rezerwacji
istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już poistnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po
potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAGpotwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG
- 120zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 245 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub- 120zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 245 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub
dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (Aegean) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) Do każdej rezerwacji istnieje możliwośćdodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (Aegean) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 230 PLN - 32 kg - 460 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlin Brandenburgdokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 230 PLN - 32 kg - 460 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlin Brandenburg
(EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 320 PLN - 23 kg - 370 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie(EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 320 PLN - 23 kg - 370 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie
dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W rezerwacjach dokonanych do 30.11.2020 klientom przysługuje jeden bezpłatny bagaż podręczny o wadze 10 kg (56x45x25) Katowice,dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W rezerwacjach dokonanych do 30.11.2020 klientom przysługuje jeden bezpłatny bagaż podręczny o wadze 10 kg (56x45x25) Katowice,
Poznań, Warszawa (LOT - samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego oPoznań, Warszawa (LOT - samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o
wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa.   Warszawa (WizzAir); Cena zawierawadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa.   Warszawa (WizzAir); Cena zawiera

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 105zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażubagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 105zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu
rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  505 PLN - 32 kg -  675 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższarejestrowanego o wadze; - 20 kg -  505 PLN - 32 kg -  675 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 2Oferta 2

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
ChalkidikiChalkidiki LesseLesse  KrakówKraków 22.08.202122.08.2021

29.08.202129.08.2021 25992599   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do SalonikiSaloniki dnia dnia 22.08.202122.08.2021  godz.  godz. 18:50 - 21:4518:50 - 21:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SalonikiSaloniki   do do KrakówKraków dnia dnia 29.08.202129.08.2021  godz.  godz. 23:20 - 23:5923:20 - 23:59
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Hanio�Hanio�
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double StandardDouble Standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 221 m221 m

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


