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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
KorfuKorfu Paleo Art Nouveau (Ex Paleokastritsa)Paleo Art Nouveau (Ex Paleokastritsa)  KrakówKraków 01.10.202101.10.2021

08.10.202108.10.2021 17131713   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do KorfuKorfu dnia dnia 01.10.202101.10.2021  godz.  godz. 10:40 - 13:4510:40 - 13:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  KorfuKorfu   do do KrakówKraków dnia dnia 08.10.202108.10.2021  godz.  godz. 14:40 - 15:4514:40 - 15:45
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: PaleokastritsaPaleokastritsa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowyPokój dwuosobowy Odległość od plaży: Odległość od plaży: 258 m258 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
na wzniesieniu, w miejscowości Paleokastritsa, w jednym z najpiękniejszych miejsc krajobrazowych na wyspie. W spokojnej okolicy, na obrzeżach miejscowości, na wzniesieniu ponad zatoką kąpielową zna wzniesieniu, w miejscowości Paleokastritsa, w jednym z najpiękniejszych miejsc krajobrazowych na wyspie. W spokojnej okolicy, na obrzeżach miejscowości, na wzniesieniu ponad zatoką kąpielową z
przepięknym widokiem na morze. Restauracje i bary w pobliżu. Do centrum miejscowości ok. 1 km, do miasta Korfu ok. 25 km (dogodne połączenie autobusem liniowym, przystanek przed hotelem). przepięknym widokiem na morze. Restauracje i bary w pobliżu. Do centrum miejscowości ok. 1 km, do miasta Korfu ok. 25 km (dogodne połączenie autobusem liniowym, przystanek przed hotelem). 
PlażaPlaża : : 
do żwirowej plaży ok. 300 m (ok. 5 min pieszo, zejście po schodach, przejście przez ulicę). W okolicy znajduje się kilka pięknych plaż, zarówno kamienisto-żwirowych jak i piaszczystych. Leżaki i parasole zado żwirowej plaży ok. 300 m (ok. 5 min pieszo, zejście po schodach, przejście przez ulicę). W okolicy znajduje się kilka pięknych plaż, zarówno kamienisto-żwirowych jak i piaszczystych. Leżaki i parasole za
opłatą. opłatą. 
WyposażenieWyposażenie: : 
popularny hotel oferuje 163 pokoje w 6-piętrowym budynku głównym oraz w bungalowach. Do dyspozycji Gości: lobby, recepcja, windy, miejsca wypoczynkowe, bar, klimatyzowana restauracja dlapopularny hotel oferuje 163 pokoje w 6-piętrowym budynku głównym oraz w bungalowach. Do dyspozycji Gości: lobby, recepcja, windy, miejsca wypoczynkowe, bar, klimatyzowana restauracja dla
niepalących. Na zewnątrz znajdują się 2 baseny ze słodką wodą, bar przy basenie i taras słoneczny. Leżaki i parasole przy basenie bezpłatnie. Ręczniki kąpielowe przy basenie za kaucją 10 EUR. niepalących. Na zewnątrz znajdują się 2 baseny ze słodką wodą, bar przy basenie i taras słoneczny. Leżaki i parasole przy basenie bezpłatnie. Ręczniki kąpielowe przy basenie za kaucją 10 EUR. 
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi na terenie hotelu gra�s. Wi-Fi na terenie hotelu gra�s. 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
funkcjonalnie urządzone pokoje dwuosobowe: klimatyzacja sterowana indywidualnie – za opłatą, 10,- EUR/pokój/tydzień), telefon, sejf (za opłatą, 10,- EUR/tydzień), TV sat. (pilot za kaucją), mała lodówkafunkcjonalnie urządzone pokoje dwuosobowe: klimatyzacja sterowana indywidualnie – za opłatą, 10,- EUR/pokój/tydzień), telefon, sejf (za opłatą, 10,- EUR/tydzień), TV sat. (pilot za kaucją), mała lodówka
(za opłatą, 10 EUR/tydzień), balkon. Prysznic, WC, suszarka. Pokoje jednoosobowe. Pokoje z bocznym widokiem na morze. Pokoje z widokiem na morze. (za opłatą, 10 EUR/tydzień), balkon. Prysznic, WC, suszarka. Pokoje jednoosobowe. Pokoje z bocznym widokiem na morze. Pokoje z widokiem na morze. 
SportSport: : 
koszykówka, siatkówka, polo wodne, boccia. Za opłatą: bilard, sporty wodne na plaży oferowane przez lokalne agencje. Prywatna szkoła nurkowania w miejscowości Paleokastritsa. koszykówka, siatkówka, polo wodne, boccia. Za opłatą: bilard, sporty wodne na plaży oferowane przez lokalne agencje. Prywatna szkoła nurkowania w miejscowości Paleokastritsa. 
DzieciDzieci : : 
brodzik zintegrowany z basenem. brodzik zintegrowany z basenem. 
RozrywkaRozrywka : : 
animacje w ciągu dnia i wieczorem. animacje w ciągu dnia i wieczorem. 
WyżywienieWyżywienie: : 
Z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu. Z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu. 
All InclusiveAll Inclusive: : 
3 posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Kolacja odbywa się w dwóch turach. W ciągu dnia przekąski. Po południa kawa, herbata, ciasto. Lokalne napoje alkoholowe oraz napoje bezalkoholowe3 posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Kolacja odbywa się w dwóch turach. W ciągu dnia przekąski. Po południa kawa, herbata, ciasto. Lokalne napoje alkoholowe oraz napoje bezalkoholowe
w godz. 11:00-23:00. w godz. 11:00-23:00. 
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki. 4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki. 
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). TELEFONICZNA OPIEKA W JĘZYKU POLSKIM 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). 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 ::

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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 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.

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


