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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Grecja
Rodos Evita Bay  Katowice 25.07.2022

05.08.2022 5735 PLN 17744 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 5735.00 PLN (18.05.1992) Dorosły: 5735.00 PLN (18.05.1992)
Dorosły: 4544.00 PLN (18.05.1992) Dziecko: 1730.00 PLN (18.08.2009)

Podróż tam: Wylot z Katowice do Rodos dnia 25.07.2022 godz. 03:15 - 06:55
Powrót: Wylot z Rodos do Katowice dnia 05.08.2022 godz. 22:10 - 23:50
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Faliraki
Zakwaterowanie: Pokój standard z wsp. basenem Odległość od plaży: 172 m

Warto podkreślić: 
- Wybudowany na sezon 2019 - Nowoczesny wystrój wnętrz - W spacerowej odległości nocne życie miasta Faliraki - Możliwość korzystania ze zjeżdżalni w Evita Resort 4* oraz programu All Inclusive
serwowanego w barze przy zjeżdżalniach (wymagane wcześniejsze zgłoszenie) 
Okiem Grecosa: 
Ten wybudowany na sezon 2019 hotel utrzymuje nowoczesny styl, właściwy dla nowych hoteli sieci Evita. Zlokalizowany w centrum Faliraki oferuje łatwy dostęp do atrakcji rozrywkowego kurortu, lecz z
dala od jego zgiełku. Ogromnym atutem tego miejsca jest długa, piaszczysta plaża bezpośrednio przy hotelu. 
Położenie: 
• przy plaży • centrum rozrywkowego Faliraki ok. 1 km • miasto Rodos ok. 12 km • lotnisko ok. 18 km 
Plaża: 
• przy hotelu • szeroka, piaszczysta, łagodne wejście do wody • leżaki i parasole (płatne) • ręczniki plażowe (kaucja ok. 10 EUR) 
Hotel: 
• wybudowany na sezon 2019 • dwupiętrowy budynek • recepcja 24 h • Wi-Fi w lobby i wyznaczonych strefach (bezpłatne) • 2 bary - przy basenie i w lobby • 1 restauracja • 80 pokoi • hotel nie posiada
usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej • lokalna kategoria hotelu: 4* 
Pokoje: 
Standard • 2-3 os. (ok. 22 m2) • dostawka dla 3. osoby • klimatyzacja indywidualna (bezpłatna), TV, minilodówka • Wi-Fi (bezpłatnie) • łazienka - prysznic • sejf (płatny ok. 15 EUR/tydz) • balkon lub taras
• widok na morze za dopłatą Standard ze współdzielonym basenem • 2-4 os. • dostawka dla 3. i 4. osoby (dostawka dla 4. osoby wyłącznie dla dziecka do 13 lat) • wyposażony jak pokój standard •
współdzielony basen 
Dostępne typy pokoi: 
- Standard 2-3 os. - Standard z widokiem na morze 2-3 os. - Standard ze współdzielonym basenem 2-4 os. 
Wyżywienie: 
All Inclusive • śniadanie, lunch, kolacja - w formie bufetu • przekąski, lody, ciasta (w wyznaczonych barach i godzinach) • lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10.00–23.00)
• do kolacji obowiązuje strój formalny 
Pełen relaks: 
Pełen relaks bezpłatnie: • basen • leżaki i parasole przy basenach • możliwość korzystania ze zjeżdżalni w Evita Resort 4* oraz programu All Inclusive serwowanego w barze przy zjeżdżalniach (wymagane
wcześniejsze zgłoszenie) 
Dla dzieci: 
• krzesełka w restauracji • menu w restauracji • basen dla dzieci (głebokość: 45 cm) • Dzieci pobyt gra�s - 1. dziecko do 13 lat • Dzieci pobyt zniżka - 2. dziecko od 2 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. 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. 
Informacje dodatkowe: 
Hotel objęty promocją walentynkową dla rezerwacji założonych w okresie 04.02 do 15.02.2022 r. Zmiana terminu rezerwacji, zmiana na inny hotel niż pierwotnie zarezerwowany lub anulacja wykluczają z
udziału w

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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promocji. Szczegóły w regulaminie promocji dostępnym w punkcie, w którym dokonano rezerwacji. 
Informacje sezon 2022: 
·

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


