GRECJA
4-16 lipca 2018
4.07 - wyjazd z Kraśnika z dworca PKS o godzinie 02.00. Przejazd przez Polskę, Słowację, Węgry do miasta NIś w Serbii.
Obiadokolacja, nocleg w hotelu.
5.07 - śniadanie, dalsza podróż przez Macedonię, Grecję na Peloponez. Po drodze krótki postój nad kanałem Korynckim.
Obiadokolacja, nocleg w hotelu.
6.07-13.07 pobyt wypoczynkowy w Tolo w hotelu Tolon Holidays ****
Tolo - Ośrodek położony nad malowniczą Zatoką Argolidzką, otoczoną wzgórzami, ok. 5 km na południe od miasta Napflio,
na wschodnim wybrzeżu Peloponezu. Piękne, górzyste krajobrazy, bliskość ciekawych, antycznych zabytków, piaszczysta
plaża, ciepłe, spokojne morze przyciągają co roku wielu wczasowiczów. Tolo oferuje różnorodne formy aktywnego
wypoczynku nad wodą: windsurfing, rowery i narty wodne, żeglarstwo. łodzie motorowe.
Tolon Holidays - elegancki, nowoczesny hotel, położony w centrum Tolo, 2 minuty spacerem od piaszczystej plaży ,
oferuje gościom basen, saunę, mini siłownię oraz bezpłatne wifi.
14.07 - śniadanie, przed południem wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do portu w Patrze. Wejście na prom. 22 godzinny
rejs do Ankony we Włoszech. Podczas rejsu posiłki we własnym zakresie
15.07. Około godziny 11.00 przypłynięcie do portu w Ankonie. Podróż autokarem przez północne Włochy, Austrię ,
Czechy . W czasie podróży posiłki we własnym zakresie.
16.07 Przyjazd do Kraśnika w godzinach popołudniowych.

CENA 1900 PLN + 100 Euro

Zniżki:
Dzieci do lat 4 -

400 PLN + 90 euro

Dzieci w wieku 4-12 -

1500 zł + 90 euro

zniżki obowiązują pod warunkiem że dzieci są zakwaterowane w pokoju z dwojgiem rodziców lub opiekunów

Cena zawiera:
- przejazd

komfortowym autokarem

-ubezpieczenie

NNW i KL

- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Ubezpieczeniowy 10 zł/os
- 1 nocleg tranzytowy w hotelu klasy turystycznej ze śniadaniem i obiadokolacją

- 9 noclegów

ze śniadaniami i obiadokolacjami w hotelu Tolon Holidays ****

- rejs promem Patra-Ankona (miejsca w fotelach lotniczych na promie)
- wycieczki lokalne z przewodnikiem miejscowym, bez biletów wstępu:
do Epidauros - starożytny teatr z IV wieku p.n.e., zbudowany przez Polikleta Młodszego ku czci boga Asklepiosa, jest
jednym z najważniejszych zabytków antycznej Grecji wpisanym na listę Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO (bilet 12 Euro,
dzieci i młodzież do 18 lat bezpłatnie, osoby powyżej 65 lat mają 50% zniżki)

do Myken - mityczny pałac Agamemnona oraz skarbiec Atreusza, w którym według legendy został pochowany
Agamemnon (bilet 12 Euro, dzieci i młodzież do 18 lat bezpłatnie, osoby powyżej 65 lat mają 50% zniżki)
do Nafplion - jedno z najpiękniejszych miast Peloponezu, w którym podziwiać można twierdzę Palamidi z
niezapomnianym widokiem oraz uroczą starówkę (bilet na twierdzę 8 Euro, dzieci i młodzież do lat 18 oraz osoby powyżej 65 lat mają zniżkę
50%.

Cena nie zawiera:
- posiłków nie wymienionych w programie
- napojów gazowanych i alkoholowych do posiłków
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
- dla chętnych dopłata do kajut czteroosobowych wewnętrznych bez okna na promie 19 euro/os.
- leżaków i parasoli na plaży
- wycieczek fakultatywnych z przewodnikiem miejscowym:
do Aten ( 25 euro/os. przy min, 25 osobach) + bilet wstępu na Akropol
na wyspę Poros lub na wyspę Hydra

(25 euro/os/ przejazd plus rejs przy min. 25 osobach)

istnieje możliwość zorganizowania wieczoru greckiego ok cena do ustalenia na miejscu
oraz pikniku na "bezludnej wyspie" cena do ustalenia na miejscu.
Do wyjazdu potrzebny jest dowód osobisty lub paszport ważny min 6 msc od daty zakończenia imprezy.

ZAPISY I INFORMACJE
APPIA Biuro Podróży i Usług
www.appiatravel.pl
tel. 504 267 407
Zadatek w wysokości 500 zł płatny do dnia 20 marca 2018.

