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Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
Tel.:Tel.:  338 100 106, 338 179 999338 100 106, 338 179 999
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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
ChalkidikiChalkidiki KriopigiKriopigi  KatowiceKatowice 22.09.202122.09.2021

29.09.202129.09.2021 32573257   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do SalonikiSaloniki dnia dnia 22.09.202122.09.2021  godz.  godz. 19:05 - 22:0519:05 - 22:05
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SalonikiSaloniki   do do KatowiceKatowice dnia dnia 29.09.202129.09.2021  godz.  godz. 23:05 - 00:1023:05 - 00:10
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: KriopigiKriopigi
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Room for Sgl / Land ViewDouble Room for Sgl / Land View Odległość od plaży: Odległość od plaży: 1004 m1004 m

OpisOpis : : 
dobra baza wypadowa do zwiedzania półwyspu dobra baza wypadowa do zwiedzania półwyspu ładny wystój wnętrz ładny wystój wnętrz bezpłatne Wi-Fi bezpłatne Wi-Fi 
OpisOpis : : 
Hotel składa się z trzech czteropiętrowych obiektów. Zbudowany w tradycyjnym stylu architektonicznym. N a niewielkim wzgórzu z pięknym widokiem na morze. Obiekt wyróżnia się nowoczesnymHotel składa się z trzech czteropiętrowych obiektów. Zbudowany w tradycyjnym stylu architektonicznym. N a niewielkim wzgórzu z pięknym widokiem na morze. Obiekt wyróżnia się nowoczesnym
wystrojem wnętrz oraz miłą, rodzinną atmosferą. wystrojem wnętrz oraz miłą, rodzinną atmosferą. recepcja czynna całą dobę Wi-Fi w miejscach publicznych (bezpłatne) parking minimarket pralnia chemiczna sala konferencyjna recepcja czynna całą dobę Wi-Fi w miejscach publicznych (bezpłatne) parking minimarket pralnia chemiczna sala konferencyjna 
PolozeniePolozenie: : 
Półwysep Kasandra 300 m od wsi Kriopigi 5 km od Kalithea 75 km od zasięgu w Salonikach Przystanek autobusowy (obok hotelu) Półwysep Kasandra 300 m od wsi Kriopigi 5 km od Kalithea 75 km od zasięgu w Salonikach Przystanek autobusowy (obok hotelu) Kalithea - to p iaszczyste plaże, krystalicznie czyste morze oraz bogactwoKalithea - to p iaszczyste plaże, krystalicznie czyste morze oraz bogactwo
rozrywki czynią to miejsce wyjątkowym. Okolica zachęca również do korzystania z wypoczynku, poznawania historii oraz uprawiania sportów na łonie natury.rozrywki czynią to miejsce wyjątkowym. Okolica zachęca również do korzystania z wypoczynku, poznawania historii oraz uprawiania sportów na łonie natury.  
PlazaPlaza : : 
piaszczysto-żwirowa 800 m od hotelu leżaki i parasole (dodatkowo płatne) ręczniki plażowe (kaucja) piaszczysto-żwirowa 800 m od hotelu leżaki i parasole (dodatkowo płatne) ręczniki plażowe (kaucja) 
WyzywienieWyzywienie: : 
All Inclusive All Inclusive 
PokojePokoje: : 
Łącznie 150 pokoi: Doubles LV (~18m2), Doubles Execu�ve LV (~20m2), Doubles Superior LV (~25m2), Doubles Superior BunkBed 4 LV (~25 m2), Family Rooms Execu�ve LV (~25-28m2), 4 Junior Suites SVŁącznie 150 pokoi: Doubles LV (~18m2), Doubles Execu�ve LV (~20m2), Doubles Superior LV (~25m2), Doubles Superior BunkBed 4 LV (~25 m2), Family Rooms Execu�ve LV (~25-28m2), 4 Junior Suites SV
(~40-45 m2). (~40-45 m2). W pokojach: W pokojach: klimatyzacja, telewizor, mini lodówka, telefon, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu, wanna / prysznic, suszarka do włosów, zestaw do kąpieli, balkon / weranda.klimatyzacja, telewizor, mini lodówka, telefon, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu, wanna / prysznic, suszarka do włosów, zestaw do kąpieli, balkon / weranda.
Minibar - soki, piwo, woda butelkowana (codziennie uzupełniana). Minibar - soki, piwo, woda butelkowana (codziennie uzupełniana). Doubles LV: pDoubles LV: p odwójne łóżko, dodatkowe łóżko dla trzeciej osoby - składane.  odwójne łóżko, dodatkowe łóżko dla trzeciej osoby - składane. Doubles Execu�ve LV:Doubles Execu�ve LV: odnowione pokoje. Podwójne łóżko, odnowione pokoje. Podwójne łóżko,
dodatkowe łóżko dla trzeciej osoby - standard. dodatkowe łóżko dla trzeciej osoby - standard. Doubles Superior LV: pDoubles Superior LV: p odwójne łóżko, dodatkowe łóżko dla trzeciej osoby - standard.  odwójne łóżko, dodatkowe łóżko dla trzeciej osoby - standard. Doubles Superior BunkBed 4 LV: łDoubles Superior BunkBed 4 LV: ł  óżko podwójne i łóżko piętrowe. óżko podwójne i łóżko piętrowe.
Family Rooms Execu�ve LV:Family Rooms Execu�ve LV: Odnowione w 2018 r. Otwarty plan- jeden duży pokój podwójne łóżko i łóżko piętrowe lub podwójna rozkładana sofa, sejf w pokoju (bezpłatny).  Odnowione w 2018 r. Otwarty plan- jeden duży pokój podwójne łóżko i łóżko piętrowe lub podwójna rozkładana sofa, sejf w pokoju (bezpłatny). Junior Suites SV:Junior Suites SV: 2 pokoje - 2 pokoje -
salon, rozkładana sofa, oddzielna sypialnia z podwójnym łóżkiem lub otwarty plan - jeden duży pokój z rozkładaną sofą i podwójnym łóżkiem, zestaw do kawy/herbaty, sejf w pokoju (bezpłatny).salon, rozkładana sofa, oddzielna sypialnia z podwójnym łóżkiem lub otwarty plan - jeden duży pokój z rozkładaną sofą i podwójnym łóżkiem, zestaw do kawy/herbaty, sejf w pokoju (bezpłatny).  CodzienneCodzienne
sprzątanie pokoi, zmiana pościeli - 2 razy w tygodniu. sprzątanie pokoi, zmiana pościeli - 2 razy w tygodniu. 
SportSport: : 
Sport i rozrywka: Sport i rozrywka: basen ze słodką wodą aerobik bilard (płatny) rzutki tenis stołowy szachy dyskoteka animacje w wysokim sezonie: raz w tygodniu: Wieczór grecki, wieczory muzyczne itp. basen ze słodką wodą aerobik bilard (płatny) rzutki tenis stołowy szachy dyskoteka animacje w wysokim sezonie: raz w tygodniu: Wieczór grecki, wieczory muzyczne itp. Dla dzieci:Dla dzieci:
animacje plac zabaw dostępne łóżko dziecięce Klub dla dzieci Grekoleto (międzynarodowy) animacje plac zabaw dostępne łóżko dziecięce Klub dla dzieci Grekoleto (międzynarodowy) 
O wyzywieniuO wyzywieniu: : 
All Inclusive All Inclusive Wyżywienie: Wyżywienie: Śniadanie, lunch i kolacja w formie restauracji (dania kuchni międzynarodowej i śródziemnomorskiej). - Śniadanie 07: 30-10: 00 - Lunch 13: 00-15: 00 - Popołudniowa kawa, ciastoŚniadanie, lunch i kolacja w formie restauracji (dania kuchni międzynarodowej i śródziemnomorskiej). - Śniadanie 07: 30-10: 00 - Lunch 13: 00-15: 00 - Popołudniowa kawa, ciasto
16.00-17.00 - Kolacja 19: 00-21: 00 - Wieczory tematyczne (np. wieczór włoski lub grecki). - Przekąski od 11: 00-12: 00 - Menu dla wegetarian i diabetyków (na żądanie). - Wieczorna kawa, ciasto, mini16.00-17.00 - Kolacja 19: 00-21: 00 - Wieczory tematyczne (np. wieczór włoski lub grecki). - Przekąski od 11: 00-12: 00 - Menu dla wegetarian i diabetyków (na żądanie). - Wieczorna kawa, ciasto, mini
kanapki 16.00-17.00 - w barze przy basenie. - Wybór kawy i herbaty, napoje bezalkoholowych, mleka, czekolady, soków, wody. - Wybór lokalnych napojów alkoholowych: ouzo, alkohol, brandy, piwo z beczki ikanapki 16.00-17.00 - w barze przy basenie. - Wybór kawy i herbaty, napoje bezalkoholowych, mleka, czekolady, soków, wody. - Wybór lokalnych napojów alkoholowych: ouzo, alkohol, brandy, piwo z beczki i
wino, whisky, gin, tequila, rum. - W restauracji: piwo z beczki, wino, woda, napoje bezalkoholowe, soki, kawa, herbata. - W pokoju: butelka wina po przyjeździe, minibar - soki, piwo, woda butelkowanawino, whisky, gin, tequila, rum. - W restauracji: piwo z beczki, wino, woda, napoje bezalkoholowe, soki, kawa, herbata. - W pokoju: butelka wina po przyjeździe, minibar - soki, piwo, woda butelkowana
(codziennie uzupełniana). (codziennie uzupełniana). 
Inne informacjeInne informacje: : 
Hotel zastrzega sobie prawo do zmian cen usług dodatkowych płatnych.Hotel zastrzega sobie prawo do zmian cen usług dodatkowych płatnych.

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


