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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
KorfuKorfu Alkionis (Morai�ka)Alkionis (Morai�ka)  KrakówKraków 30.07.202130.07.2021

06.08.202106.08.2021 25372537   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do KorfuKorfu dnia dnia 30.07.202130.07.2021  godz.  godz. 08:30 - 11:3508:30 - 11:35
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  KorfuKorfu   do do KrakówKraków dnia dnia 06.08.202106.08.2021  godz.  godz. 07:00 - 08:0507:00 - 08:05
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Morai�kaMorai�ka
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój rodzinnyPokój rodzinny Odległość od plaży: Odległość od plaży: 364 m364 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
 Mora�ka, 300 m od plaży   Mora�ka, 300 m od plaży  
WyposażenieWyposażenie: : 
 Alkionis w Morai�ka posiada 62 pokoi na 3 piętrach. Hotel położony jest 300 m od plaży piaszczysto-kamienistej. Miasto znajdujące się najbliżej hotelu to Corfu (19 km). Dla Państwa komfortu hotel Alkionis w Morai�ka posiada 62 pokoi na 3 piętrach. Hotel położony jest 300 m od plaży piaszczysto-kamienistej. Miasto znajdujące się najbliżej hotelu to Corfu (19 km). Dla Państwa komfortu hotel
posiada recepcję i lobby.W 3-piętrowym hotelu personel mówi po włosku, niemiecku, francusku i angielsku. Hotel posiada basen ze słodką wodą. Parasole słoneczne i leżaki do opalania są dostępne zaposiada recepcję i lobby.W 3-piętrowym hotelu personel mówi po włosku, niemiecku, francusku i angielsku. Hotel posiada basen ze słodką wodą. Parasole słoneczne i leżaki do opalania są dostępne za
opłatą na plaży i bezpłatnie na basenie. W pobliżu hotelu znajdują się centrum miasta, dyskoteka, informacja turystyczna, postój taksówek, supermarket, przystanek autobusowy i bary/restauracje.opłatą na plaży i bezpłatnie na basenie. W pobliżu hotelu znajdują się centrum miasta, dyskoteka, informacja turystyczna, postój taksówek, supermarket, przystanek autobusowy i bary/restauracje.
Odległość od hotelu: teatr (19 km), Archeological Museum (19 km), jazda konna (20 km) i Achilleon (10 km). Oferta rozrywkowa hotelu: sala telewizyjna. Hotel posiada parking dla samochodów. Odległość od hotelu: teatr (19 km), Archeological Museum (19 km), jazda konna (20 km) i Achilleon (10 km). Oferta rozrywkowa hotelu: sala telewizyjna. Hotel posiada parking dla samochodów. 
WyżywienieWyżywienie: : 
 Posiłki: Śniadanie w godz. 07:00 - 09:30 : kontynentalny. W hotelu znajduje się restauracja. Drinki można spożywać w barze w recepcji. All Inclusive: All Inclusive obejmuje piwo (pora serwowania: 10:00 - Posiłki: Śniadanie w godz. 07:00 - 09:30 : kontynentalny. W hotelu znajduje się restauracja. Drinki można spożywać w barze w recepcji. All Inclusive: All Inclusive obejmuje piwo (pora serwowania: 10:00 -
23:00), napoje bezalkoholowe (pora serwowania: 10:00 - 23:00), alkohole lokalne (pora serwowania: 10:00 - 23:00), kawę i herbatę (pora serwowania: 10:00 - 23:00), ciasta i wyroby cukiernicze (pora23:00), napoje bezalkoholowe (pora serwowania: 10:00 - 23:00), alkohole lokalne (pora serwowania: 10:00 - 23:00), kawę i herbatę (pora serwowania: 10:00 - 23:00), ciasta i wyroby cukiernicze (pora
serwowania: 16:30 - 17:30) i wino (pora serwowania: 10:00 - 23:00). zęściowe wyżywienie: Częściowe wyżywienie obejmuje śniadanie i kolację. serwowania: 16:30 - 17:30) i wino (pora serwowania: 10:00 - 23:00). zęściowe wyżywienie: Częściowe wyżywienie obejmuje śniadanie i kolację. 
Sport i RozrywkaSport i Rozrywka : : 
W ramach aktywności hotel oferuje grę boccia, badminton, rzutki i tenis stołowy. Goście, którzy również na urlopie chcą spędzać czas uprawiając sport, mają następujące możliwości: siatkówka. MiłośnicyW ramach aktywności hotel oferuje grę boccia, badminton, rzutki i tenis stołowy. Goście, którzy również na urlopie chcą spędzać czas uprawiając sport, mają następujące możliwości: siatkówka. Miłośnicy
golfa znajdą pole golfowe w odległości 20 km. golfa znajdą pole golfowe w odległości 20 km. 
Dodatkowe InformacjeDodatkowe Informacje: : 
Za korzystanie z niektórych urządzeń, ofert i aktywności mogą być pobierane dodatkowe opłaty. Podatek płatne na miejscu. Za korzystanie z niektórych urządzeń, ofert i aktywności mogą być pobierane dodatkowe opłaty. Podatek płatne na miejscu. 
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 JEZYKU POLSKIM Do zaplaty na miejscu podatek turystyczny.TELEFONICZNA OPIEKA W JEZYKU POLSKIM Do zaplaty na miejscu podatek turystyczny.

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


