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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
RodosRodos Old Windmill StudiosOld Windmill Studios  KrakówKraków 31.07.202131.07.2021

14.08.202114.08.2021 18381838   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do RodosRodos dnia dnia 31.07.202131.07.2021  godz.  godz. 06:50 - 10:3506:50 - 10:35
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  RodosRodos   do do KrakówKraków dnia dnia 14.08.202114.08.2021  godz.  godz. 20:40 - 22:2520:40 - 22:25
Wyżywienie:Wyżywienie: Bez wyżywieniaBez wyżywienia Hotel w mieście: Hotel w mieście: FalirakiFaliraki
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: studio dwuosobowestudio dwuosobowe Odległość od plaży: Odległość od plaży: 1041 m1041 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
na obrzeżach popularnego kurortu Faliraki. Do centrum ok. 2 km. NAjbliższe sklepy, restauracje, tawerny w odległości ok. 400 m. Port lotniczy oddalony o ok. 15 km.  na obrzeżach popularnego kurortu Faliraki. Do centrum ok. 2 km. NAjbliższe sklepy, restauracje, tawerny w odległości ok. 400 m. Port lotniczy oddalony o ok. 15 km.  
PlażaPlaża : : 
piaszczysta, publiczna plaża oddalona o ok. 1,1 km. Leżaki, parasole słoneczne za opłatą.  piaszczysta, publiczna plaża oddalona o ok. 1,1 km. Leżaki, parasole słoneczne za opłatą.  
WyposażenieWyposażenie: : 
kameralny obiekt oferuje 21 pokoi typu studio, rozmieszczonych w dwóch budynkach. Do dyspozycji Gości: recepcja, lobby, restauracja, bar na napojami i przekąskami. Na zewnątrz znajduje się basen zekameralny obiekt oferuje 21 pokoi typu studio, rozmieszczonych w dwóch budynkach. Do dyspozycji Gości: recepcja, lobby, restauracja, bar na napojami i przekąskami. Na zewnątrz znajduje się basen ze
słodką wodą, wydzielony brodzik  oraz taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami słonecznymi.  słodką wodą, wydzielony brodzik  oraz taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami słonecznymi.  
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi na terenach ogólnodostępnych gra�s. Wi-Fi na terenach ogólnodostępnych gra�s. 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
prosto, funkcjonalnie urządzone studia dwuosobowe (STUDIO STANDARD): klimatyzacja (za opłatą), aneks kuchenny (wyposażony w niezbędne przybory i naczynia), lodówka, czajnik elektryczny, TV-Sat.,prosto, funkcjonalnie urządzone studia dwuosobowe (STUDIO STANDARD): klimatyzacja (za opłatą), aneks kuchenny (wyposażony w niezbędne przybory i naczynia), lodówka, czajnik elektryczny, TV-Sat.,
telefon, sejf (za opłatą), kącik jadalny, balkon lub taras. Prysznic, WC. Suszarka dostępna na recepcji. Studia trzyosobowe (STUDIO TRPL). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gra�s.  telefon, sejf (za opłatą), kącik jadalny, balkon lub taras. Prysznic, WC. Suszarka dostępna na recepcji. Studia trzyosobowe (STUDIO TRPL). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gra�s.  
WyżywienieWyżywienie: : 
bez wyżywienia, ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami. Śniadanie i kolacja w formie bufetu. Kuchnia lokalna i międzynarodowa. Przekąski w ciągu dnia (za opłatą).  bez wyżywienia, ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami. Śniadanie i kolacja w formie bufetu. Kuchnia lokalna i międzynarodowa. Przekąski w ciągu dnia (za opłatą).  
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
 3 gwiazdki, kategoria lokalna: 3 gwiazdki.   3 gwiazdki, kategoria lokalna: 3 gwiazdki.  
Cena zawieraCena zawiera : : 
Noclegi, wyżywienie zgodnie z rezerwacją, ubezpieczenie, telefoniczną opiekę rezydenta. Dodatkowo w przypadku imprez pakietowych z przelotem, oprócz ww. świadczeń w cenie zawarty jest: przelot,Noclegi, wyżywienie zgodnie z rezerwacją, ubezpieczenie, telefoniczną opiekę rezydenta. Dodatkowo w przypadku imprez pakietowych z przelotem, oprócz ww. świadczeń w cenie zawarty jest: przelot,
opłata lotniskowa, opłata za wylot z lotniska lokalnego, transfer lotnisko-hotel-lotnisko (chyba, że dana oferta stanowi inaczej), telefoniczna lub bezpośrednia opieka rezydenta. Prosimy o zwrócenie uwagiopłata lotniskowa, opłata za wylot z lotniska lokalnego, transfer lotnisko-hotel-lotnisko (chyba, że dana oferta stanowi inaczej), telefoniczna lub bezpośrednia opieka rezydenta. Prosimy o zwrócenie uwagi
na rodzaj zarezerwowanego przelotu. W zależności od linii lotniczej limity bagażu głównego mogą wynosić od 30 kg do 0 kg/osoba (standardowo przy przelotach czarterowych wynoszą 20 kg/osoba).na rodzaj zarezerwowanego przelotu. W zależności od linii lotniczej limity bagażu głównego mogą wynosić od 30 kg do 0 kg/osoba (standardowo przy przelotach czarterowych wynoszą 20 kg/osoba).
TELEFONICZNA OPIEKA W JĘZYKU POLSKIM TELEFONICZNA OPIEKA W JĘZYKU POLSKIM 
Do zapłaty na miejscu podatek turystyczny. Od dnia 01.01.2018, zgodnie z decyzją rządu greckiego, będzie pobierany podatek turystyczny. Zapłata za podatek odbywa się podczasDo zapłaty na miejscu podatek turystyczny. Od dnia 01.01.2018, zgodnie z decyzją rządu greckiego, będzie pobierany podatek turystyczny. Zapłata za podatek odbywa się podczas
zakwaterowania. Wysokość podatku turystycznego zależy od kategorii lokalnej hotelu/kwatery. Dla obiektówzakwaterowania. Wysokość podatku turystycznego zależy od kategorii lokalnej hotelu/kwatery. Dla obiektów : : 
 1- i 2-gwiazdkowych - ok. 0,50 EURO za pokój/noc; 3-gwiazdkowych - ok. 1,50 EURO za pokój/noc; 4-gwiazdkowych - ok. 3 EURO za pokój/noc; 5-gwiazdkowych - ok. 4 EURO za pokój/noc; APT kat. 1-2 = 1- i 2-gwiazdkowych - ok. 0,50 EURO za pokój/noc; 3-gwiazdkowych - ok. 1,50 EURO za pokój/noc; 4-gwiazdkowych - ok. 3 EURO za pokój/noc; 5-gwiazdkowych - ok. 4 EURO za pokój/noc; APT kat. 1-2 =
0,25€/apt/noc; APT kat. 3    = 0,50€/apt/noc; APT kat. 4    = 1,00€/apt/noc. 0,25€/apt/noc; APT kat. 3    = 0,50€/apt/noc; APT kat. 4    = 1,00€/apt/noc. 
Mocne stronyMocne strony : : 
- Kameralny obiekt w Faliraki - Spokojny, wypoczynek - Typowa grecka atmosfera- Kameralny obiekt w Faliraki - Spokojny, wypoczynek - Typowa grecka atmosfera

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


