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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
KretaKreta Marilena (Ammoudara)Marilena (Ammoudara)  KatowiceKatowice 29.09.202129.09.2021

03.10.202103.10.2021 20522052   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do HeraklionHeraklion dnia dnia 29.09.202129.09.2021  godz.  godz. 15:05 - 18:5515:05 - 18:55
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HeraklionHeraklion   do do KatowiceKatowice dnia dnia 03.10.202103.10.2021  godz.  godz. 14:20 - 16:1014:20 - 16:10
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: AmmoudaraAmmoudara
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Room for Sgl / _Double Room for Sgl / _ Odległość od plaży: Odległość od plaży: 273 m273 m

OpisOpis : : 
dobra lokalizacjadobra lokalizacja   darmowe Wi-Fidarmowe Wi-Fi   5 kilometrów od Heraklionu5 kilometrów od Heraklionu  
OpisOpis : : 
Hotel położony w popularnym nadmorskim kurorcie Ammoudara. 200 metrów od piaszczystej plaży. Swoim gościom oferuje wysoką jakość obsługi oraz komfortowe pokoje. Hotel Marilena jest idealną baząHotel położony w popularnym nadmorskim kurorcie Ammoudara. 200 metrów od piaszczystej plaży. Swoim gościom oferuje wysoką jakość obsługi oraz komfortowe pokoje. Hotel Marilena jest idealną bazą
wypadową dla wczasowiczów, którzy chcą zwiedzić Heraklion i okolice.wypadową dla wczasowiczów, którzy chcą zwiedzić Heraklion i okolice. parking recepcja czynna całą dobę 3 dwupiętrowe budynki restauracja bary basen ze słodką wodą odnowiony w 2008 r., mały remont parking recepcja czynna całą dobę 3 dwupiętrowe budynki restauracja bary basen ze słodką wodą odnowiony w 2008 r., mały remont
w 2017 r. w 2017 r. 
PolozeniePolozenie: : 
wyspa Kreta kurort Ammoudara 5 km od Heraklionu 10 km od lotniska 100 m od przystanku autobusowego wyspa Kreta kurort Ammoudara 5 km od Heraklionu 10 km od lotniska 100 m od przystanku autobusowego Heraklion - stolica i największe miasto Krety, kryjące w sobie wielowiekową historię i tradycję.Heraklion - stolica i największe miasto Krety, kryjące w sobie wielowiekową historię i tradycję.
Jako kurort turystyczny słynie przede wszystkim z zabytków okresu weneckiego, bliskości minojskich wykopalisk w Knossos, starego miasta oraz muzeów. Gwarantuje również dostęp do bardzo bogatychJako kurort turystyczny słynie przede wszystkim z zabytków okresu weneckiego, bliskości minojskich wykopalisk w Knossos, starego miasta oraz muzeów. Gwarantuje również dostęp do bardzo bogatych
rozrywek jest więc miejscem idealnym dla osób pragnących spędzić swój wypoczynek w sposób rozrywkowy i aktywny. Warto zobaczyć pozostałości po twierdzy weneckiej, odnowione Muzeumrozrywek jest więc miejscem idealnym dla osób pragnących spędzić swój wypoczynek w sposób rozrywkowy i aktywny. Warto zobaczyć pozostałości po twierdzy weneckiej, odnowione Muzeum
Archeologiczne, Bazylikę św. Marka, Loggie Wenecką, czy ulicę Dedalou (Dedala) - deptak z modnymi bu�kami i sklepami z pamiątkami. W najbliższej okolicy miasta znajduje się Pałac Minojski w Knossos,Archeologiczne, Bazylikę św. Marka, Loggie Wenecką, czy ulicę Dedalou (Dedala) - deptak z modnymi bu�kami i sklepami z pamiątkami. W najbliższej okolicy miasta znajduje się Pałac Minojski w Knossos,
Oceanarium i największe międzynarodowe lotnisko Krety.Oceanarium i największe międzynarodowe lotnisko Krety.  
PlazaPlaza : : 
publiczna 200 m od hotelu piaszczysta leżaki i parasole (płatne) publiczna 200 m od hotelu piaszczysta leżaki i parasole (płatne) 
WyzywienieWyzywienie: : 
All Inclusive All Inclusive 
PokojePokoje: : 
212 pokoi: Doubles Economy Ground Floor (~20-23m2), Superior Doubles (~20-23m2), Superior Doubles SV (~20-23m2), Quadruples (~20-23m2), Family 2-Bedrooms (~25m2).212 pokoi: Doubles Economy Ground Floor (~20-23m2), Superior Doubles (~20-23m2), Superior Doubles SV (~20-23m2), Quadruples (~20-23m2), Family 2-Bedrooms (~25m2).  W pokojachW pokojach : klimatyzacja, : klimatyzacja,
telefon, sejf (płatny), TV SAT, wanna/prysznic, suszarka do włosów, bezpłatne Wi-Fi, mini-lodówka, żelazko (na życzenie), balkon/taras, Łóżeczko dla niemowlaka-bezpłatnie.telefon, sejf (płatny), TV SAT, wanna/prysznic, suszarka do włosów, bezpłatne Wi-Fi, mini-lodówka, żelazko (na życzenie), balkon/taras, Łóżeczko dla niemowlaka-bezpłatnie.  Doubles Economy Ground FloorDoubles Economy Ground Floor
:: 2 łóżka pojedyncze i kanapa.  2 łóżka pojedyncze i kanapa. Superior Double:Superior Double: 2 łóżka pojedyncze i kanapa.  2 łóżka pojedyncze i kanapa. Superior Double SV:Superior Double SV: 2 łóżka pojedyncze, widok na morze.  2 łóżka pojedyncze, widok na morze. Quadruple:Quadruple: 2 łóżka pojedyncze i kanapa, łóżko rozkładane.  2 łóżka pojedyncze i kanapa, łóżko rozkładane. Family 2-Family 2-
Bedrooms:Bedrooms: 2 połączone pokoje, 1 łazienka, łóżko podwójne i 2 łóżka pojedyncze. 2 połączone pokoje, 1 łazienka, łóżko podwójne i 2 łóżka pojedyncze.  Codzienne sprzątanie pokoi, zmiana pościeli 2 razy w tygodniu.Codzienne sprzątanie pokoi, zmiana pościeli 2 razy w tygodniu.  
SportSport: : 
Sport i rozrywka:Sport i rozrywka: koszykówka rzutki tenis stołowy bilard płatny  koszykówka rzutki tenis stołowy bilard płatny Dla dzieci:Dla dzieci: mały plac zabaw  mały plac zabaw 
O wyzywieniuO wyzywieniu: : 
All Inclusive 2020All Inclusive 2020   Główna restauracja, lobby bar z tarasem, snack-bar przy basenie, souvlaki corner.Główna restauracja, lobby bar z tarasem, snack-bar przy basenie, souvlaki corner.  Śniadanie:Śniadanie: 07:30-10:00, kontynentalny szwedzki stół. Wczesne śniadanie po wcześniejszej rezerwacji 07:30-10:00, kontynentalny szwedzki stół. Wczesne śniadanie po wcześniejszej rezerwacji
poprzedniego dnia. poprzedniego dnia. Lunch:Lunch: 12:00-14:00, szwedzki stół. Lunch-pakiet po wcześniejszej rezerwacji poprzedniego dnia.  12:00-14:00, szwedzki stół. Lunch-pakiet po wcześniejszej rezerwacji poprzedniego dnia. Kolacja:Kolacja: 19:00-21:00, szwedzki stół.  19:00-21:00, szwedzki stół. Napoje do posiłków:Napoje do posiłków: lokalne wino, piwo z beczki, lokalne wino, piwo z beczki,
lekkie drinki, gorące napoje, woda. lekkie drinki, gorące napoje, woda. Menu wegetariańskie i bez glutenuMenu wegetariańskie i bez glutenu (na życzenie).  (na życzenie). Przekąski:Przekąski: 10:00-17:00 w snack-barze przy basenie, hot dog, hamburger lub kanapki, naleśniki.  10:00-17:00 w snack-barze przy basenie, hot dog, hamburger lub kanapki, naleśniki. Souvlaki Corner:Souvlaki Corner: 18:30- 18:30-
22:30 (czerwiec-wrzesień), souvlaki, pita gyros lub kebab. 22:30 (czerwiec-wrzesień), souvlaki, pita gyros lub kebab. Napoje: 10:00-23:00Napoje: 10:00-23:00  , krajowe i zagraniczne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, koktajle, piwo beczkowe, wino, ouzo, raki, brandy, soki owocowe, , krajowe i zagraniczne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, koktajle, piwo beczkowe, wino, ouzo, raki, brandy, soki owocowe,
lekkie drinki, kawa filtrowana, herbata. lekkie drinki, kawa filtrowana, herbata. Bar przy basenie:Bar przy basenie: 10:00-23:00, czerwiec - wrzesień.  10:00-23:00, czerwiec - wrzesień. Lobby bar:Lobby bar: 18:00-23:00. 18:00-23:00.  Program działa w godzinach 10:00-23:00Program działa w godzinach 10:00-23:00  Hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzaniaHotel zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w programie bez uprzedzenia.zmian w programie bez uprzedzenia.  
Inne informacjeInne informacje: : 
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług dodatkowo płatnych.Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług dodatkowo płatnych.

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


