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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
Riwiera OlimpijskaRiwiera Olimpijska Ino ApartamentsIno Apartaments Bielsko - BiałaBielsko - Biała 04.08.202104.08.2021

15.08.202115.08.2021 17791779   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  BIELSKO-BIALABIELSKO-BIALA   do do GRECJAGRECJA dnia dnia 04.08.202104.08.2021  godz.  godz. 08:00 - 00:0008:00 - 00:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  GRECJAGRECJA   do do BIELSKO-BIALABIELSKO-BIALA dnia dnia 14.08.202114.08.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: sniadania+obiadokolacjesniadania+obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Paralia KaterinisParalia Katerinis
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Apartament 2-osobowyApartament 2-osobowy Odległość od plaży: Odległość od plaży: 291 m291 m

ParaliaParalia : : 
Paralia to jedna z najbardziej popularnych miejscowości turystycznych Riwiery Olimpijskiej, oddalona około 7 km od Katerini, stolicy regionu Pieria oraz około 20 km od Leptokarii, równie chętnieParalia to jedna z najbardziej popularnych miejscowości turystycznych Riwiery Olimpijskiej, oddalona około 7 km od Katerini, stolicy regionu Pieria oraz około 20 km od Leptokarii, równie chętnie
odwiedzanego kurortu Riwiery Olimpijskiej. Paralia, położona u stóp Olimpu, charakteryzuje się piękną, długą i szeroką (około 60 m), piaszczystą plażą, rozciągającą się na długości około 7 km. Lazurowe iodwiedzanego kurortu Riwiery Olimpijskiej. Paralia, położona u stóp Olimpu, charakteryzuje się piękną, długą i szeroką (około 60 m), piaszczystą plażą, rozciągającą się na długości około 7 km. Lazurowe i
wyjątkowo ciepłe wody Morza Egejskiego są idealne do uprawiania sportów wodnych, takich jak windsurfing, jet skiing. Dla osób lubiących aktywny wypoczynek istnieje możliwość skorzystania zwyjątkowo ciepłe wody Morza Egejskiego są idealne do uprawiania sportów wodnych, takich jak windsurfing, jet skiing. Dla osób lubiących aktywny wypoczynek istnieje możliwość skorzystania z
wypożyczalni rowerów, skuterów oraz rowerów wodnych. Każdego roku Paralia przyciąga turystów swoją beztroską, gwarem dobiegającym z licznych tawern, restauracji, kawiarni oraz sklepów. Wieczoramiwypożyczalni rowerów, skuterów oraz rowerów wodnych. Każdego roku Paralia przyciąga turystów swoją beztroską, gwarem dobiegającym z licznych tawern, restauracji, kawiarni oraz sklepów. Wieczorami
Paralia oferuje wiele rozrywek. Kluby, bary zlokalizowane nad brzegiem morza, nocne lokale i dyskoteki oferują zabawę nie tylko w rytmie greckiej muzyki. Uwagę odwiedzających Paralię przyciąga portParalia oferuje wiele rozrywek. Kluby, bary zlokalizowane nad brzegiem morza, nocne lokale i dyskoteki oferują zabawę nie tylko w rytmie greckiej muzyki. Uwagę odwiedzających Paralię przyciąga port
rybacki oraz wychodzące w morze mola, z których roztaczają się interesujące widoki na okolicę. Turyści, pragnący zasmakować w specjałach kuchni greckiej, powinni wybrać się na miejscowy bazar, gdzie narybacki oraz wychodzące w morze mola, z których roztaczają się interesujące widoki na okolicę. Turyści, pragnący zasmakować w specjałach kuchni greckiej, powinni wybrać się na miejscowy bazar, gdzie na
wielu stoiskach można kupić świeże owoce, ryby, różne gatunki win. Obok bazarów znajdują się tutaj także sklepy oferujące pełną gamę ubrań, futer, biżuterii, regionalnych pamiątek. Paralia jest znakomitąwielu stoiskach można kupić świeże owoce, ryby, różne gatunki win. Obok bazarów znajdują się tutaj także sklepy oferujące pełną gamę ubrań, futer, biżuterii, regionalnych pamiątek. Paralia jest znakomitą
bazą wypadową na wycieczki fakultatywne, organizowane m.in. do Salonik, Aten, na Meteory oraz na wyspę Skiathos. bazą wypadową na wycieczki fakultatywne, organizowane m.in. do Salonik, Aten, na Meteory oraz na wyspę Skiathos. 
PołożeniePołożenie: : 
w spokojniejszej części Paralii, około 80 km od Salonik, około 500 m od centrum miejscowości, 300 m od szerokiej i piaszczystej plaży (serwis plażowy i sprzęt wodny dodatkowo płatne). w spokojniejszej części Paralii, około 80 km od Salonik, około 500 m od centrum miejscowości, 300 m od szerokiej i piaszczystej plaży (serwis plażowy i sprzęt wodny dodatkowo płatne). 
ObiektObiekt: : 
rodzinny z elegancko urządzonymi apartamentami. Hol z recepcją, winda, bezpłatny dostęp do Wi-Fi. rodzinny z elegancko urządzonymi apartamentami. Hol z recepcją, winda, bezpłatny dostęp do Wi-Fi. 
ApartamentyApartamenty : : 
2, 3-osobowe, estetycznie i gustownie umeblowane, łazienka (prysznic, umywalka, WC), TV, klimatyzacja sterowana centralnie (dodatkowo płatna na miejscu około 5 EUR za apartament/dzień), aneks2, 3-osobowe, estetycznie i gustownie umeblowane, łazienka (prysznic, umywalka, WC), TV, klimatyzacja sterowana centralnie (dodatkowo płatna na miejscu około 5 EUR za apartament/dzień), aneks
kuchenny (kuchenka, lodówka, naczynia, sztućce), balkon. Utrzymanie czystości, środki higieny oraz ręczniki we własnym zakresie. kuchenny (kuchenka, lodówka, naczynia, sztućce), balkon. Utrzymanie czystości, środki higieny oraz ręczniki we własnym zakresie. 
WyżywienieWyżywienie: : 
we własnym zakresie. Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w restauracji hotelu Europa, oddalonym około 450 m od apartamentów, w cenie 600 PLN/os. - śniadania w formie bufetu i obiadokolacjewe własnym zakresie. Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w restauracji hotelu Europa, oddalonym około 450 m od apartamentów, w cenie 600 PLN/os. - śniadania w formie bufetu i obiadokolacje
wybór z menu - zupa, danie główne, bufet sałatkowy (napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo). wybór z menu - zupa, danie główne, bufet sałatkowy (napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo). 
Cena obejmujeCena obejmuje: : 
- przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC) - 9 noclegów - 9 śniadan - Opcja HB - 9 obiadokolacji - Opcja HB - ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP) - końcowe- przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC) - 9 noclegów - 9 śniadan - Opcja HB - 9 obiadokolacji - Opcja HB - ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP) - końcowe
sprzątanie apartamentu - opieka pilota-rezydenta - obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (naliczane przy zakładaniu rezerwacji) Świadczeniasprzątanie apartamentu - opieka pilota-rezydenta - obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (naliczane przy zakładaniu rezerwacji) Świadczenia
rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu (opcja HB). Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00. Wyjazdy z Polski wgrozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu (opcja HB). Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00. Wyjazdy z Polski wg
rozkładu jazdy. Przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych. Wyjazd z Paralii w godzinach popołudniowych. Powrót do Bielska-Białej około godz. 16.00. Pozostałe miasta wg rozkładu jazdy. rozkładu jazdy. Przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych. Wyjazd z Paralii w godzinach popołudniowych. Powrót do Bielska-Białej około godz. 16.00. Pozostałe miasta wg rozkładu jazdy. 
Cena nie uwzględniaCena nie uwzględnia : : 
Uczestnicy pokrywają na miejscu opłatę za podatek turystyczny - 5 EUR/apartament za pobyt. Napojów do obiadokolacji - Opcja HB. Zawarte w serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych BiuraUczestnicy pokrywają na miejscu opłatę za podatek turystyczny - 5 EUR/apartament za pobyt. Napojów do obiadokolacji - Opcja HB. Zawarte w serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych Biura
Podróży MARCO nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie. UWAGA!Podróży MARCO nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie. UWAGA!
Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczonych usług może ulec zmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, które mogą być na bieżąco aktualizowane wraz zeInformujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczonych usług może ulec zmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, które mogą być na bieżąco aktualizowane wraz ze
zmianą sytuacji epidemiologicznej. Zmiany mogą dotyczyć głównie korzystania z lobby, restauracji, barów, basenów, Spa, placów zabaw, klubów dla dzieci oraz prowadzonych animacji. Przepisy wydawanezmianą sytuacji epidemiologicznej. Zmiany mogą dotyczyć głównie korzystania z lobby, restauracji, barów, basenów, Spa, placów zabaw, klubów dla dzieci oraz prowadzonych animacji. Przepisy wydawane
są przez lokalne władze, na które Organizator nie ma wpływu. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej, obostrzeń oraz zasad podróżowania w danym kraju znajdują się nasą przez lokalne władze, na które Organizator nie ma wpływu. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej, obostrzeń oraz zasad podróżowania w danym kraju znajdują się na
stronie internetowej www.gov.pl stronie internetowej www.gov.pl 
Naszym zdaniemNaszym zdaniem : : 
PREZENTOWANE CENY UWZGLĘDNIAJĄ OBOWIĄZUJĄCE RABATY I PROMOCJE.PREZENTOWANE CENY UWZGLĘDNIAJĄ OBOWIĄZUJĄCE RABATY I PROMOCJE.

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


