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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę

Grecja
Kreta Triton (Malia)  Katowice 26.09.2021

03.10.2021 2057 PLN

Podróż tam: Wylot z Katowice do Heraklion dnia 26.09.2021 godz. 02:30 - 06:05
Powrót: Wylot z Heraklion do Katowice dnia 03.10.2021 godz. 14:25 - 16:00
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Malia
Zakwaterowanie: Pok. standard Odległość od plaży: 348 m

Warto podkreślić: 
- Bezpośrednio przy tętniącej życiem promenadzie - Piaszczysta plaża - Blisko Hersonissos 
Okiem Grecosa: 
Hotel położony w samym sercu kurortu Malia., nieopodal tętniącego życiem miasteczka słynącego ze świetnych tawern, klubów i restauracji. To idealne miejsce dla osób szukających zarówno wieczornych
atrakcji jak i plażowania w ciągu dnia. 
Położenie: 
• ok. 300 m od plaży • w centrum miejscowości Malia • ok. 6 km od rozrywkowego centrum Hersonissos • ok. 400 m od przystanku autobusowego • ok. 37 km od lotniska w Heraklionie • ok. 2 km od
Minoan Palace 
Plaża: 
• Malia Beach, ok. 300 m od hotelu (dojście lokalną drogą) • piaszczysta • łagodne wejście do wody • leżaki i parasole (płatne, ok. 6 EUR/dzień) 
Hotel: 
• kompleks 5 dwupiętrowych budynków • recepcja (24h) • restauracja, bar przy basenie • Wi-Fi w lobby, przy basenie (ok. 2EUR/dzień) • kącik internetowy (płatny) • 95 pokoi • hotel nie posiada
usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej • kategoria lokalna 3* 
Pokoje: 
• 2-3 os.(ok. 25 m2) • dostawka dla 3.osoby • klimatyzacja indywidualna (bezpłatna w okresie 15.06.2020 - 15.09.2020, poza terminem ok. 6 EUR/dzień) • lodówka (bezpłatna), sejf (ok. 25 EUR/tydzień) •
TV-SAT, telefon • łazienka - prysznic, suszarka • balkon lub taras 
Dostępne typy pokoi: 
• 2-3 os.(ok. 25 m2) 
Wyżywienie: 
All Inclusive: • do kolacji obowiązuje strój formalny • śniadanie, lunch, kolacja – bufet • kawa, herbata, ciastka (15:00-17:00) • lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonym barze (10:00-
22:00) 
Pełen relaks: 
Pełen relaks bezpłatnie: • basen ze słodką wodą • leżaki i parasole przy basenie • tenis stołowy Pełen relaks odpłatnie: • sporty wodne na plaży (oferta zewnętrzna) • bogate życie nocne w centrum Malii i
Hersonissos • bilard • gry elektroniczne 
Dla dzieci: 
• łóżeczka dla niemowląt (na życzenie) • krzesełka w restauracji • Dzieci pobyt gra�s - 1. dziecko do 12 lat 
Cena obejmuje: 
przelot samolotem Polska - Grecja - Polska, opłatę lotniskową, opłatę za wylot z lotniska lokalnego, noclegi, wyżywienie, opiekę rezydenta, transfer lotnisko - hotel - lotnisko, ubezpieczenie podstawowe
T.U. EUROPA (9 500 EUR), NNW (1 000 EUR) i bagażu (100 EUR). 
Cena 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 . * 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 
Errata: 
Do opisu umieszczonego na umowie oraz na stronie www.grecos.pl została wprowadzona errata dnia 18.12.2020 Było: "Pełen relaks bezpłatnie: • wieczory kreteńskie w niedziele Powinno być: • brak -
wieczory kreteńskie w niedziele" 
Informacje dodatkowe: 
Uwaga! W przypadku powrotów w nocy (czwartek nad ranem lub poniedziałek nad ranem) wykwaterowanie z hotelu odbywa się w godzinach wyznaczonych przez hotel w dniu zakończenia doby hotelowej,
informacja o terminie pobytu w hotelu znajduje się na umowie, w części

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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USŁUGI W CENIE , PKT.1 TERMIN .
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