
AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę

Grecja
Riwiera Olimpijska Poseidon Palace  Katowice 29.09.2021

07.10.2021 1762 PLN

Podróż tam: Wylot z Katowice do Saloniki dnia 29.09.2021 godz. 19:05 - 22:05
Powrót: Wylot z Saloniki do Katowice dnia 06.10.2021 godz. 23:05 - 00:10
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Leptokaria
Zakwaterowanie: Pokój standard Odległość od plaży: 52 m

Warto podkreślić: 
- bezpośrednio przy piaszczystej plaży - NOWOŚĆ: leżaki i parasole na plaży BEZPŁATNIE! - plażowanie z widokiem na góry - doskonała kuchnia - rozbudowany program All Inclusive - pokoje odnowione na
sezon 2019 - Klub Delfinki (w sezonie 2021 bez lekcji pływania: 30.06-03.09; w sezonie 2022: 15.06-06.09) 
Okiem Grecosa: 
Coroczny bestseller w naszej ofercie! Położony w pięknym ogrodzie kusi wyremontowanymi wnętrzami restauracji, lobby i tarasów słonecznych, odnowionymi pokojami, rozbudowanym programem All
Inclusive, barem przy plaży. Nad urokliwym pejzażem góruje majestatyczny Olimp. Koniecznie trzeba tu przyjechać! 
Położenie: 
• przy plaży (przejście przez wewnętrzną drogę hotelową) • ok. 3 km od centrum miejscowości Leptokaria • ok. 1 km od przystanku autobusowego • ok. 120 km od lotniska 
Plaża: 
• bezpośrednio przy hotelu • piaszczysto-kamienista • łagodne wejście do wody • leżaki i parasole na plaży (bezpłatnie) 
Hotel: 
• kompleks 9 jednopiętrowych budynków • recepcja 24 h • restauracja główna i tawerna (w tawernie dostępne lunche w ramach oferty all inclusive) • 3 bary - główny, przy basenie, na plaży • ręczniki
plażowe (ok 0,70 EUR/dzień) • Wi-Fi w lobby (bezpłatne) • centrum konferencyjne • mini market, jubiler • kategoria lokalna 4* • 252 pokoje • Hotel nie posiada usprawnień dla osób o ograniczonej
sprawności ruchowej 
Pokoje: 
Standard • 2-4os. (ok. 20 m2) • odnowione na 2019 • dostawka dla 3. i 4. osoby; dostawka dla 4.osoby wyłącznie dla dziecka (0-13 lat) • klimatyzacja centralna (bezpłatna, czynna 01.06-30.09 - poza tym
okresem czynna zależnie od pogody) • TV-SAT • Wi-Fi (bezpłatne) • telefon, lodówka • sejf (bezpłatny) • łazienka - wanna/prysznic, suszarka • balkon lub taras 
Dostępne typy pokoi: 
Standard - 2-4os. (ok. 20 m2) 
Wyżywienie: 
All inclusive: • śniadanie, lunch i kolacja – bufet • przekąski (w wyznaczonych godzinach i barach) • lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10:00-23:00) 
Pełen relaks: 
Bezpłatnie • 2 baseny ze słodką wodą (mały i duży) • leżaki i parasole przy basenie • 1 kort tenisowy, tenis stołowy • mini golf • boisko sportowe • siłownia Odpłatnie • strefa SPA (sauna, jacuzzi, masaże)
• sporty wodne na plaży (oferta zewnętrzna) 
Dla dzieci: 
• brodzik • plac zabaw, mini-klub • menu i krzesełka w restauracji • łóżeczka dla niemowląt (na życzenie) • Klub Delfinki (w sezonie 2021 bez lekcji pływania: 30.06-03.09; w sezonie 2022: 15.06-06.09) •
Dzieci pobyt gra�s - 1. dziecko do 12 lat • Dzieci pobyt zniżka - 2. dziecko od 2 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:

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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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 zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu infrastruktury
hotelowej: • siłownia - nieczynna • strefa SPA (sauna, jacuzzi, masaże) - nieczynna • mini-klub - pomieszczenie mini-klubu wewnątrz budynku - niedostępne (mini-klub działa na zewnątrz)

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


