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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
SamosSamos Pelagos (Samos)Pelagos (Samos)  KatowiceKatowice 30.07.202130.07.2021

06.08.202106.08.2021 21012101   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do SamosSamos dnia dnia 30.07.202130.07.2021  godz.  godz. 06:05 - 09:3506:05 - 09:35
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SamosSamos   do do KatowiceKatowice dnia dnia 06.08.202106.08.2021  godz.  godz. 10:35 - 12:1010:35 - 12:10
Wyżywienie:Wyżywienie: Bez wyżywieniaBez wyżywienia Hotel w mieście: Hotel w mieście: MarathokamposMarathokampos
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: apt apartmentapt apartment Odległość od plaży: Odległość od plaży: 101 m101 m

PołożeniePołożenie: : 
Najbliższe sklepy, restauracje i bary ok. 50 m Przystanek autobusowy ok. 50 m Centrum Kampos ok. 500 m Port lotniczy Samos ok. 45 km Najbliższe sklepy, restauracje i bary ok. 50 m Przystanek autobusowy ok. 50 m Centrum Kampos ok. 500 m Port lotniczy Samos ok. 45 km 
PlażaPlaża : : 
Piaszczysto-żwirowa ok. 25 m Oddzielona od hotelu drogą lokalną Leżaki i parasole - płatne (5 EUR/komplet/dzień) Piaszczysto-żwirowa ok. 25 m Oddzielona od hotelu drogą lokalną Leżaki i parasole - płatne (5 EUR/komplet/dzień) 
PokojePokoje: : 
Studio ok. 32 m² Aneks kuchenny z jadalnią Klimatyzacja płatna ok. 5 EUR/dzień Łazienka z prysznicem i WC, suszarka do włosów Telefon- płatny Mini lodówka- bezpłatna Balkon Łóżeczko dziecięce naStudio ok. 32 m² Aneks kuchenny z jadalnią Klimatyzacja płatna ok. 5 EUR/dzień Łazienka z prysznicem i WC, suszarka do włosów Telefon- płatny Mini lodówka- bezpłatna Balkon Łóżeczko dziecięce na
zapytanie - płatne Apartment ok. 45 m² Składa się z sypialni i pokoju dziennego zapytanie - płatne Apartment ok. 45 m² Składa się z sypialni i pokoju dziennego 
WyżywienieWyżywienie: : 
BO: Bez wyżywienia BO: Bez wyżywienia 
Opis hoteluOpis hotelu: : 
Recepcja Basen dla dorosłych Basen dla dzieci Leżaki i parasole - bezpłatne Oficjalna kategoria hotelu: 2* Recepcja Basen dla dorosłych Basen dla dzieci Leżaki i parasole - bezpłatne Oficjalna kategoria hotelu: 2* 
InternetInternet: : 
Wi-Fi przy recepcji i basenie - bezpłatne Wi-Fi przy recepcji i basenie - bezpłatne 
Sport i rozrywkaSport i rozrywka : : 
Odpłatnie: Polecamy wizytę w Pitagoras lub Kokkari, gdzie można usiąść w jednej z wielu tawern i skosztować lokalnych specjałów lub pysznego wina Odpłatnie: Polecamy wizytę w Pitagoras lub Kokkari, gdzie można usiąść w jednej z wielu tawern i skosztować lokalnych specjałów lub pysznego wina 
UwagiUwagi : : 
OSTRZEŻENIE: W związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w czasie trwania wybranej imprezy turystycznej, mogą obowiązywać zwiększone wymagania dotyczące higieny i innych środkówOSTRZEŻENIE: W związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w czasie trwania wybranej imprezy turystycznej, mogą obowiązywać zwiększone wymagania dotyczące higieny i innych środków
ostrożności, ze względu na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo podróżnych. Należy zapoznać się z aktualnymi wymogami sanitarnymi, prezentowanymi na stronie sunfun.pl oraz aktualnymi informacjami dlaostrożności, ze względu na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo podróżnych. Należy zapoznać się z aktualnymi wymogami sanitarnymi, prezentowanymi na stronie sunfun.pl oraz aktualnymi informacjami dla
podróżujących do Grecji, publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych - W Grecji obowiązuje podatek turystyczny, pobierany jednorazowo podczas zameldowaniu w hotelu, jego wysokość zależypodróżujących do Grecji, publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych - W Grecji obowiązuje podatek turystyczny, pobierany jednorazowo podczas zameldowaniu w hotelu, jego wysokość zależy
od standardu obiektu: od standardu obiektu: 
WAŻNE INFORMACJEWAŻNE INFORMACJE : : 
Opis imprezy turystycznej uwzględnia usługi świadczone w szczycie sezonu, który przypada na lipiec i sierpień. Zakres niektórych usług dostępnych w obiektach zakwaterowania (hotelach), świadczonychOpis imprezy turystycznej uwzględnia usługi świadczone w szczycie sezonu, który przypada na lipiec i sierpień. Zakres niektórych usług dostępnych w obiektach zakwaterowania (hotelach), świadczonych
poza szczytem sezonu może nieznacznie różnić się od zakresu usług świadczonych w szczycie sezonu. Szczegółowe informacje na temat usług z określeniem różnic zostały wskazane w Informatorzepoza szczytem sezonu może nieznacznie różnić się od zakresu usług świadczonych w szczycie sezonu. Szczegółowe informacje na temat usług z określeniem różnic zostały wskazane w Informatorze
ogólnym.ogólnym.

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
SamosSamos Pelagos (Samos)Pelagos (Samos)  KatowiceKatowice 30.07.202130.07.2021

06.08.202106.08.2021 21012101   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do SamosSamos dnia dnia 30.07.202130.07.2021  godz.  godz. 06:05 - 09:3506:05 - 09:35
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SamosSamos   do do KatowiceKatowice dnia dnia 06.08.202106.08.2021  godz.  godz. 10:35 - 12:1010:35 - 12:10
Wyżywienie:Wyżywienie: Bez wyżywieniaBez wyżywienia Hotel w mieście: Hotel w mieście: MarathokamposMarathokampos
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: std studiostd studio Odległość od plaży: Odległość od plaży: 101 m101 m

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


