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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
KefaloniaKefalonia Karavados BeachKaravados Beach  KatowiceKatowice 23.09.202123.09.2021

30.09.202130.09.2021 17491749   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do KefaloniaKefalonia dnia dnia 23.09.202123.09.2021  godz.  godz. 07:00 - 10:2507:00 - 10:25
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  KefaloniaKefalonia  do do KatowiceKatowice dnia dnia 30.09.202130.09.2021  godz.  godz. 11:25 - 12:5011:25 - 12:50
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: KaravadosKaravados
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pok. standard z bocznym wid. na morzePok. standard z bocznym wid. na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 404 m404 m

Warto podkreślićWarto podkreślić : : 
• Pokoje odnowione na sezon 2018 • Malownicza, spokojna okolica • Kameralna, rodzinna atmosfera • Przyjazna obsługa • Pokoje odnowione na sezon 2018 • Malownicza, spokojna okolica • Kameralna, rodzinna atmosfera • Przyjazna obsługa 
Okiem GrecosaOkiem Grecosa : : 
Położony na południu Kefalonii hotel zapewnia świetne wakacyjne zaplecze, bliskość piaszczysto-kamienistej plaży i widok na morze i góry. Miejsce jest doskonałym punktem wypadowym do odkrywaniaPołożony na południu Kefalonii hotel zapewnia świetne wakacyjne zaplecze, bliskość piaszczysto-kamienistej plaży i widok na morze i góry. Miejsce jest doskonałym punktem wypadowym do odkrywania
uroków wyspy. uroków wyspy. 
PołożeniePołożenie: : 
• ok. 450 m od plaży • ok. 2 km od centrum miejscowości Karavados • ok. 100 m od przystanku autobusowego • autobus miejski do Argostoli (2 EUR/w jedną stronę) • ok. 14 km od stolicy wyspy Argostoli• ok. 450 m od plaży • ok. 2 km od centrum miejscowości Karavados • ok. 100 m od przystanku autobusowego • autobus miejski do Argostoli (2 EUR/w jedną stronę) • ok. 14 km od stolicy wyspy Argostoli
• ok. 10 km od lotniska • ok. 10 km od lotniska 
PlażaPlaża : : 
• ok. 450 m od hotelu, plaża St. Thomas • piaszczysto-kamienista • oddzielona drogą • łagodne wejście do wody • ręczniki plażowe (płatne ok. 5 EUR) • leżaki i parasole (płatne ok. 7 EUR/dzień) • ok. 450 m od hotelu, plaża St. Thomas • piaszczysto-kamienista • oddzielona drogą • łagodne wejście do wody • ręczniki plażowe (płatne ok. 5 EUR) • leżaki i parasole (płatne ok. 7 EUR/dzień) 
HotelHotel : : 
• kompleks 5 budynków • pokoje odnowione na sezon 2018 • recepcja 24h • winda • restauracja i bar • Wi-Fi w lobby (bezpłatne) • kącik TV • sejf (bezpłatny) • minimarket • parking • 76 pokoi, kategoria• kompleks 5 budynków • pokoje odnowione na sezon 2018 • recepcja 24h • winda • restauracja i bar • Wi-Fi w lobby (bezpłatne) • kącik TV • sejf (bezpłatny) • minimarket • parking • 76 pokoi, kategoria
lokalna 3* lokalna 3* 
PokojePokoje: : 
Standard • 2-3 os. (ok. 20 m2) • dostawka dla 3. osoby • klimatyzacja indywidualna (bezpłatna) • sejf (bezpłatny) • telefon, TV-SAT • lodówka • zestaw do kawy i herbaty (na życzenie) • łazienka - prysznic,Standard • 2-3 os. (ok. 20 m2) • dostawka dla 3. osoby • klimatyzacja indywidualna (bezpłatna) • sejf (bezpłatny) • telefon, TV-SAT • lodówka • zestaw do kawy i herbaty (na życzenie) • łazienka - prysznic,
suszarka • balkon lub taras • widok na ogród • pokoje na parterze z widokiem na ogród • za dopłatą pokoje z bocznym widokiem na morze • za dopłatą pokoje z widokiem na morze suszarka • balkon lub taras • widok na ogród • pokoje na parterze z widokiem na ogród • za dopłatą pokoje z bocznym widokiem na morze • za dopłatą pokoje z widokiem na morze 
Dostępne typy pokoiDostępne typy pokoi : : 
Standard 2-3 os. (ok. 20 m2) Standard 2-3 os. (ok. 20 m2) 
WyżywienieWyżywienie: : 
• śniadania i obiadokolacje (w formie bufetu lub serwowane) • pełne wyżywienie - śniadania, obiady i kolacje (w formie bufetu lub serwowane) • śniadania i obiadokolacje (w formie bufetu lub serwowane) • pełne wyżywienie - śniadania, obiady i kolacje (w formie bufetu lub serwowane) 
Pełen relaksPełen relaks : : 
Bezpłatnie • basen ze słodką wodą (gł. 1,00-3,00 m) • leżaki, parasole przy basenie • kort tenisowy • bilard Bezpłatnie • basen ze słodką wodą (gł. 1,00-3,00 m) • leżaki, parasole przy basenie • kort tenisowy • bilard 
Dla dzieciDla dzieci : : 
• brodzik (gł. 0,30 m) • łóżeczka dla niemowląt (na życzenie) • wysokie krzesełka w restauracji • Dzieci pobyt gra�s - 1. dziecko do 12 lat • brodzik (gł. 0,30 m) • łóżeczka dla niemowląt (na życzenie) • wysokie krzesełka w restauracji • Dzieci pobyt gra�s - 1. dziecko do 12 lat 
Cena obejmujeCena obejmuje: : 
przelot samolotem Polska - Grecja - Polska, opłatę lotniskową, opłatę za wylot z lotniska lokalnego, noclegi, wyżywienie, opiekę rezydenta, ubezpieczenie podstawowe T.U. EUROPA (9 500 EUR), NNW (1przelot samolotem Polska - Grecja - Polska, opłatę lotniskową, opłatę za wylot z lotniska lokalnego, noclegi, wyżywienie, opiekę rezydenta, ubezpieczenie podstawowe T.U. EUROPA (9 500 EUR), NNW (1
000 EUR) i bagażu (100 EUR). 000 EUR) i bagażu (100 EUR). 
Cena nie obejmujeCena nie obejmuje: : 
Wariant Podstawowy ubezpieczenia TU Europa nie obejmuje ochrony na wypadek COVID-19, chorób przewlekłych, szkód pod wpływem alkoholu oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka Odpłatnie: •Wariant Podstawowy ubezpieczenia TU Europa nie obejmuje ochrony na wypadek COVID-19, chorób przewlekłych, szkód pod wpływem alkoholu oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka Odpłatnie: •
przed wylotem możliwość zarezerwowania auta na cały pobyt • od dnia 1.01.2018 r. zgodnie z prawem greckim wszedł w życie podatek od noclegów, naliczany za pokój za każdą dobę pobytu. Jegoprzed wylotem możliwość zarezerwowania auta na cały pobyt • od dnia 1.01.2018 r. zgodnie z prawem greckim wszedł w życie podatek od noclegów, naliczany za pokój za każdą dobę pobytu. Jego
wysokość jest uzależniona od kategorii obiektu, 1* i 2* - ok. 0,50 EUR za pokój/noc, 3* - ok. 1,50 EUR za pokój/noc, 4* - ok. 3 EUR za pokój/noc, 5* - ok. 4 EUR za pokój/noc wysokość jest uzależniona od kategorii obiektu, 1* i 2* - ok. 0,50 EUR za pokój/noc, 3* - ok. 1,50 EUR za pokój/noc, 4* - ok. 3 EUR za pokój/noc, 5* - ok. 4 EUR za pokój/noc 
ErrataErrata : : 
  
Informacja Sezon 2021Informacja Sezon 2021: : 

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


