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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę SumaSuma

GrecjaGrecja
KretaKreta Knossos BeachKnossos Beach  WarszawaWarszawa 17.08.202117.08.2021

24.08.202124.08.2021 54365436   PLNPLN 1087210872   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 5436.29 PLN (24.07.1991)Dorosły: 5436.29 PLN (24.07.1991)   Dorosły: 5436.29 PLN (24.07.1991)Dorosły: 5436.29 PLN (24.07.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do HeraklionHeraklion dnia dnia 17.08.202117.08.2021  godz.  godz. 16:20 - 20:1516:20 - 20:15
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HeraklionHeraklion   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 24.08.202124.08.2021  godz.  godz. 21:00 - 22:5521:00 - 22:55
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Kokkini HaniKokkini Hani
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy w bungalowiepokój dwuosobowy w bungalowie Odległość od plaży: Odległość od plaży: 14 m14 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
w Kokkini Chani, ok. 500 m od centrum, ok. 10 km od lotniska w Heraklionie. w Kokkini Chani, ok. 500 m od centrum, ok. 10 km od lotniska w Heraklionie. 
PlażaPlaża : : 
piaszczysta, z łagodnym wejściem do wody, nad dwoma zatokami kąpielowymi. Plaża wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi. Leżaki, parasole, ręczniki kąpielowe w cenie. Bar na plaży oraz łoża balijskiepiaszczysta, z łagodnym wejściem do wody, nad dwoma zatokami kąpielowymi. Plaża wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi. Leżaki, parasole, ręczniki kąpielowe w cenie. Bar na plaży oraz łoża balijskie
za opłatą.  za opłatą.  
WyposażenieWyposażenie: : 
komforty kompleks w stylu greckiej wioski o niskiej, białej zabudowie oferuje 131 pokoi rozmieszczonych w budynku głównym, aneksie i 60 2-piętrowych bungalowach. Do dyspozycji Gości: hol powitalny zkomforty kompleks w stylu greckiej wioski o niskiej, białej zabudowie oferuje 131 pokoi rozmieszczonych w budynku głównym, aneksie i 60 2-piętrowych bungalowach. Do dyspozycji Gości: hol powitalny z
recepcją i miejscami do wypoczynku, restauracja główna z tarasem, 2 restauracje a'la carte (grecka - Swell, grecko-chińska kuchnia fusion - Si La; obie za opłatą), lobby bar. Na zewnątrz znajdują się 2recepcją i miejscami do wypoczynku, restauracja główna z tarasem, 2 restauracje a'la carte (grecka - Swell, grecko-chińska kuchnia fusion - Si La; obie za opłatą), lobby bar. Na zewnątrz znajdują się 2
baseny (z morską i słodką wodą), bar przy basenie, tarasy słoneczne z bezpłatnymi leżakami, ręcznikami kąpielowymi i parasolami słonecznymi.  baseny (z morską i słodką wodą), bar przy basenie, tarasy słoneczne z bezpłatnymi leżakami, ręcznikami kąpielowymi i parasolami słonecznymi.  
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi na terenie hotelu i w pokojach gra�s.  Wi-Fi na terenie hotelu i w pokojach gra�s.  
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
komfortowe i gustownie urządzone pokoje dwuosobowe Classic (DBL CLASSIC): ok. 17-21 m2; położone w budynku głównym. Klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-Sat., sejf (bezpłatnie), lodówka,komfortowe i gustownie urządzone pokoje dwuosobowe Classic (DBL CLASSIC): ok. 17-21 m2; położone w budynku głównym. Klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-Sat., sejf (bezpłatnie), lodówka,
zestaw do parzenia kawy/herbaty, telefon, taras lub balkon. Wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów, szlafrok, kapcie. Pokoje dwuosobowe w bungalowach (BUNGALOW LV): ok. 25 m2; położone odzestaw do parzenia kawy/herbaty, telefon, taras lub balkon. Wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów, szlafrok, kapcie. Pokoje dwuosobowe w bungalowach (BUNGALOW LV): ok. 25 m2; położone od
strony ogrodu/ośrodka, wyposażone jak pokoje dwuosobowe Classic. Pokoje dwuosobowe w bungalowach w pierwszej linii od morza (BUNG WATERFRONT): ok. 25-29 m2. Pokoje dwuosobowe Superior wstrony ogrodu/ośrodka, wyposażone jak pokoje dwuosobowe Classic. Pokoje dwuosobowe w bungalowach w pierwszej linii od morza (BUNG WATERFRONT): ok. 25-29 m2. Pokoje dwuosobowe Superior w
bungalowach w pierwszej linii od morza (BUNG SUPERIOR WATERFRONT): ok. 25-29 m2; z tarasem, leżakami i parasolem słonecznym. Apartamenty rodzinne Knossos Bou�que Annex (FAMILY APTbungalowach w pierwszej linii od morza (BUNG SUPERIOR WATERFRONT): ok. 25-29 m2; z tarasem, leżakami i parasolem słonecznym. Apartamenty rodzinne Knossos Bou�que Annex (FAMILY APT
ANNEX): ok. 45 m2; pomieszczenie dzienno-sypialne z łózkiem małżeńskim i oddzielna sypialnia z dwoma łóżkami pojedynczymi; położone w budynku bocznym, ok. 20 m. od budynku głównego. Dla max. 2ANNEX): ok. 45 m2; pomieszczenie dzienno-sypialne z łózkiem małżeńskim i oddzielna sypialnia z dwoma łóżkami pojedynczymi; położone w budynku bocznym, ok. 20 m. od budynku głównego. Dla max. 2
os. dorosłych i 2 dzieci lub 3 osób dorosłych. Island Suite w pierwszej linii od morze (ISLAND SUITE WATERFRONT): ok. 38 m2; główna sypialnia z łóżkiem małżeńskim oraz otwarta część dzienna zos. dorosłych i 2 dzieci lub 3 osób dorosłych. Island Suite w pierwszej linii od morze (ISLAND SUITE WATERFRONT): ok. 38 m2; główna sypialnia z łóżkiem małżeńskim oraz otwarta część dzienna z
rozkładaną sofą. Balkon lub taras z leżakami i parasolami słonecznymi.  rozkładaną sofą. Balkon lub taras z leżakami i parasolami słonecznymi.  
Sport i WellnessSport i Wellness : : 
siłownia, aqua aerobik, rzutki, tenis stołowy, joga. Za opłatą: bilard, sporty wodne na plaży, sauna oraz zabiegi kosmetyczne i masaże w Spa.  siłownia, aqua aerobik, rzutki, tenis stołowy, joga. Za opłatą: bilard, sporty wodne na plaży, sauna oraz zabiegi kosmetyczne i masaże w Spa.  
RozrywkaRozrywka : : 
 okazjonalnie muzyka na żywo, wieczory tematyczne, dyskoteki.   okazjonalnie muzyka na żywo, wieczory tematyczne, dyskoteki.  
DzieciDzieci : : 
oddzielny brodzik, plac zabaw, wysokie krzesełka w restauracji.  oddzielny brodzik, plac zabaw, wysokie krzesełka w restauracji.  
WyżywienieWyżywienie: : 
 z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu w restauracji głownej.   z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu w restauracji głownej.  
All InclusiveAll Inclusive: : 
trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Przekąski w barze na plaży w godz. 10-18:00. Wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Restauracje a la carte za opłatą  trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Przekąski w barze na plaży w godz. 10-18:00. Wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Restauracje a la carte za opłatą  
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
5 gwiazdek, kategoria lokalna: 5 gwiazek. 5 gwiazdek, kategoria lokalna: 5 gwiazek. 
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.W przypadku imprezopłata lotniskowa, opłata za wylot z lotniska lokalnego, transfer lotnisko-hotel-lotnisko (chyba, że dana oferta stanowi inaczej), telefoniczna lub bezpośrednia opieka rezydenta.W przypadku imprez
turystycznych opartych o przeloty przewóz bagażu może być nieuwzględniony w cenie (standardowo przy przelotach czarterowych w cenie zawarty jest bagaż 20 kg/osoba).W zależności od linii lotniczejturystycznych opartych o przeloty przewóz bagażu może być nieuwzględniony w cenie (standardowo przy przelotach czarterowych w cenie zawarty jest bagaż 20 kg/osoba).W zależności od linii lotniczej
dopłata waha się od 0 do ok 500 zł/bagaż. Przykładowe linie lotnicze, gdzie bagaż jest dodatkowo płatny to: FR (Ryanair), W6 (WizzAir), A3 (Aegean), LO (Lot).dopłata waha się od 0 do ok 500 zł/bagaż. Przykładowe linie lotnicze, gdzie bagaż jest dodatkowo płatny to: FR (Ryanair), W6 (WizzAir), A3 (Aegean), LO (Lot).

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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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 : : 
- Piękna plaża i 2 zatoki kąpielowe - Bungalowy i Suite tuż przy plaży - Blisko Heraklionu i nocnego życia - Świetna grecko-chińska kuchnia fusion- Piękna plaża i 2 zatoki kąpielowe - Bungalowy i Suite tuż przy plaży - Blisko Heraklionu i nocnego życia - Świetna grecko-chińska kuchnia fusion

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


