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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę

Grecja
Korfu Saint George Palace (Agios Georgios)  Katowice 25.09.2021

02.10.2021 2154 PLN

Podróż tam: Wylot z Katowice do Korfu dnia 25.09.2021 godz. 02:00 - 05:05
Powrót: Wylot z Korfu do Katowice dnia 02.10.2021 godz. 11:45 - 12:50
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Agios Georgios Pagon
Zakwaterowanie: Pokój standard Odległość od plaży: 231 m

Warto podkreślić: 
- Nowoczesny, modernistyczny wystrój hotelu- Malownicze widoki- Kameralna atmosfera- Niedaleko szerokiej, piaszczystej plaży Agios Georgios 
Okiem Grecosa: 
Hotel z pięknymi widokami, położony na wzgórzu w kameralnym nadmorskim kurorcie turystycznym to idealna propozycja zarówno dla par, jak i rodzin z dziećmi. Piaszczystych plaża i spokojna okolica
gwarantują wypoczynek pełen relaks 
Położenie: 
• na wzgórzu • ok. 300 m od centrum miejscowości Agios Georgios • ok. 70 m od przystanku autobusowego • ok. 37 km od miasta Korfu • ok. 36 km od lotniska 
Plaża: 
• ok. 400 m od hotelu • oddzielona od hotelu lokalną drogą • piaszczysta • nagradzana Błękitną Flagą • leżaki i parasole (płatne ok. 8 EUR/dzień) • ręczniki plażowe (kaucja ok. 10 EUR, wymiana ok. 1 EUR)
Hotel: 
• budynek główny i budynki boczne • recepcja 24 h z lobby • restauracja główna • 2 bary - w budynku głównym (bezpłatny), przy basenie (bezpłatny) • Wi-Fi w wyznaczonych strefach (bezpłatne) • sejf w
recepcji (płatne ok. 15 EUR/tydzień) • kącik internetowy (płatne) • parking • 151 pokoi, kategoria lokalna 4* • Hotel nie posiada usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej 
Pokoje: 
Standard • 2 os. (ok. 18 m2; wliczając dzieci 0-13 lat) • klimatyzacja indywidualna (bezpłatna) • TV-SAT • telefon • lodówka • sejf (płatny) • łazienka - prysznic, suszarka • balkon lub taras Rodzinne • 3-4
os. (ok. 26-30 m2) • dostawka dla 3. osoby dorosłej (bez możliwości dostawki dla dziecka) lub dostawka dla 1. i 2. dziecka (0-13 lat, łóżko piętrowe) • jednopomieszczeniowe • wyposażone jak pokoje
standard • balkon Superior • 2-3 os. (ok. 24 m2) • dostawka dla 3. osoby (wliczając dzieci do 2 lat) • wyposażone jak pokoje standard • balkon Suite • 2 -3 os. (ok. 25-30 m2) • dostawka dla 3. osoby •
zestaw do kawy i herbaty • szlafrok, pantofle • wyposażone jak pokoje standard • balkon lub taras • pokoje suite dla 3. osób zlokalizowane w nowym budynku bocznym Deluxe • 2 -3 os. (ok. 20 m2) •
dostawka dla 3. osoby • wyposażone jak pokoje standard • balkon lub taras • pokoje deluxe zlokalizowane w nowym budynku bocznym 
Dostępne typy pokoi: 
• standard 2 os. (ok. 18 m2; wliczając dzieci 0-13 lat) • rodzinny 3-4 os. (ok. 26-30 m2) • superior 2-3 os. (ok. 24 m2) • suite 2 -3 os. (ok. 25-30 m2) • deluxe 2 -3 os. (ok. 20 m2) 
Wyżywienie: 
All Inclusive: • śniadanie, lunch, kolacja – bufet • kawa, herbata, ciastka (w wyznaczonych godzinach i barach) • lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10.30–23.00) • do
kolacji obowiązuje strój formalny 
Pełen relaks: 
Bezpłatnie • 2 baseny ze słodką wodą (gł. 0,80-1,70 m) • leżaki i parasole przy basenie • ręczniki plażowe (kaucja ok. 10 EUR) • tenis stołowy • okazjonalnie wieczory tematyczne Odpłatnie • sporty wodne
na plaży (oferta zewnętrzna) 
Dla dzieci: 
• basen (gł. 0,50 m) • plac zabaw • menu dla dzieci • opiekunka (płatna, na życzenie) • wysokie krzesełka w restauracji • łóżeczka dla niemowląt (na życzenie) • Dzieci pobyt gra�s - 1. dziecko do 13 lat •
Dzieci pobyt zniżka - 2. dziecko do 13 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.

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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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 hotelu została wystawiona errata. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się: h�ps://www.grecos.pl/wazne-dokumenty. 
Informacja Sezon 2021: 
Z uwagi na zalecenia rządu Greckiego, mające zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w sezonie 2021 zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu
infrastruktury hotelowej: Pokój Suite • zestaw do kawy i herbaty - brak • szlafrok, pantofle - brak

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


