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Apartamenty Zeus - Paralia - Lato 2010
ID ogłoszenia: 20682 / 74994

URL: http://www.eholiday.com.pl/20682
Cena: 764 PLN do negocjacji
Lokalizacja: zagranica

Apartamenty ZEUS autokarem - Grecja - Paralia Symbol oferty: 9/2789 Państwo: Grecja Region: Riwiera
Olimpijska Miasto: Paralia Transport: Autokar Profil wyjazdu: Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny
Touroperator: musisz się zalogować Wyżywienie: We własnym zakresie Zakwaterowanie: Apartament
Wyposażenie: TV, Klimatyzacja indywidualna świadczenia: Cena zawiera : zakwaterowanie, przejazd
komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC), ubezpieczenie (KL + NW + bagaż), opiekę
pilota-rezydenta, końcowe sprzątanie apartamentu. Uwaga: WYMAGANY PASZPORT! Cena podstawowa:
Wyjazd z Bielska-Białej, Autokar, Osoba dorosła, Apartament 2-osobowy, Rabat za wcześniejszą rezerwację
do 15.03.2010, Gwarancja niezmienności ceny Paralia: Paralia to jedna z najbardziej popularnych
miejscowości turystycznych Riwiery Olimpijskiej, oddalona około 7 km od Katerini, stolicy regionu Pieria
oraz około 20 km od Leptokarii, równie chętnie odwiedzanego kurortu Riwiery Olimpijskiej. Paralia położona
u stóp Olimpu charakteryzuje się piękną, długą i szeroką (około 60 m) piaszczystą plażą rozciągającą się na
długości około 7 km. Lazurowe i wyjątkowo ciepłe wody Morza Egejskiego są idealne do uprawiania sportów
wodnych takich jak windsurfing, jet skiing. Dla osób lubiących aktywny wypoczynek istnieje możliwość
skorzystania z rowerów, skuterów czy rowerów wodnych. Każdego roku Paralia przyciąga turystów swoją
beztroską, gwarem dobiegającym z licznych tawern, restauracji, kawiarni oraz sklepów. Wieczorami Paralia
oferuje wiele rozrywek. Kluby, bary zlokalizowane nad brzegiem morza, nocne lokale i dyskoteki oferują
zabawę nie tylko w rytmie greckiej muzyki. Uwagę odwiedzających Paralię przyciąga port rybacki oraz
wychodzące w morze mola, z których roztaczają się interesujące widoki na okolicę. Turyści pragnący
zasmakować w specjałach kuchni greckiej, powinni wybrać się na miejscowy bazar, gdzie na wielu stoiskach
można zakupić świeże owoce, ryby, różne gatunki wina. Obok bazarów znajdują się tutaj także sklepy
oferujące pełną gamę ubrań, futer, biżuterii, regionalnych pamiątek. Paralia jest znakomitą bazą wypadową na
wycieczki fakultatywne organizowane m.in. do Salonik, Aten, na Meteory oraz na wyspę Skiathos.
Apartamenty ZEUS: Nowy i elegancko wyposażony obiekt z apartamentami, położony w zacisznym zakątku
miasteczka, w odległości około 250 m od szerokiej i piaszczystej plaży oraz około 400 m od centrum Paralii.
APARTAMENTY:
2, 3-osobowe, eleganckie pokoje, estetycznie umeblowane (szafa, szafki nocne), łazienka (prysznic,
umywalka, WC), TV-SAT, klimatyzacja (dodatkowo płatna na miejscu około 5 EURO za apartament za
dzień). Każdy apartament wyposażony jest w aneks kuchenny (kuchenka, lodówka, naczynia, sztućce).
Wszystkie pokoje posiadają balkony (stolik i 2 krzesła).
Uwaga: Utrzymanie czystości, środki higieny oraz ręczniki we własnym zakresie.
Świadczenia: - przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC)
- 9 noclegów
- ubezpieczenie (KL + NW + bagaż)
- opieka pilota-rezydenta
- końcowe sprzątanie apartamentu
Zakwaterowanie od godz. 14:00. Wykwaterowanie do godz. 10:00.
Uwaga: Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy. Przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych. Wyjazd z
Paralii w godzinach wieczornych. Powrót do Bielska-Białej około godz. 18:00. Pozostałe miasta wg rozkładu
jazdy.
Atrakcje: Apartamenty o bardzo dobrym standardzie, które ze względu na dogodne usytuowanie polecane są
zarówno dla amatorów aktywnego wypoczynku, miłośników atrakcji i rozrywek oferowanych w Paralii oraz
dla osób pragnących skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych. Bliskość ciepłego morza
egejskiego i Olimpu gwarantują niezapomniane wrażenia z pobytu. Od kilku sezonów apartamenty "Zeus"
cieszą się przychylną opinią wśród naszych Klientów, którzy doceniają lokalizację obiektu oraz standard
zakwaterowania.
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CENNIK termin dni typ oferty grupa cenowa cena od osoby miejsca od:2010-06-03 do:2010-0 6-14 12
wczesna rezerwacja A 839 PLN
764 PLN sprawdź miejsca od:2010-06-12 do:2010-0 6-23 12 wczesna rezerwacja B 899 PLN
824 PLN sprawdź miejsca od:2010-06-21 do:2010-0 7-02 12 wczesna rezerwacja C 949 PLN
874 PLN sprawdź miejsca od:2010-06-30 do:2010-0 7-11 12 wczesna rezerwacja D 1129 PLN
1054 PLN sprawdź miejsca od:2010-07-09 do:2010-0 7-20 12 wczesna rezerwacja E 1129 PLN
1029 PLN sprawdź miejsca od:2010-07-18 do:2010-0 7-29 12 wczesna rezerwacja F 1169 PLN
1069 PLN sprawdź miejsca od:2010-07-27 do:2010-0 8-07 12 wczesna rezerwacja G 1169 PLN
1069 PLN sprawdź miejsca od:2010-08-05 do:2010-0 8-16 12 katalogowa H 1169 PLN sprawdź miejsca
Dodatkowe informacje/uwagi: BRAK MIEJSC ! od:2010-08-14 do:2010-0 8-25 12 wczesna rezerwacja I
1169 PLN
1069 PLN sprawdź miejsca od:2010-08-23 do:2010-0 9-03 12 wczesna rezerwacja J 1049 PLN
949 PLN sprawdź miejsca od:2010-09-01 do:2010-0 9-12 12 wczesna rezerwacja K 979 PLN
879 PLN sprawdź miejsca od:2010-09-10 do:2010-0 9-21 12 wczesna rezerwacja L 919 PLN
819 PLN sprawdź miejsca od:2010-09-19 do:2010-0 9-30 12 wczesna rezerwacja M 859 PLN
759 PLN sprawdź miejsca
Biuro Podróży GEOTOUR UL. SOBIESKIEGO 8
41-500 CHORZÓW tel/fax: 32 249 14 53, 3460306, 3460307 tel.kom 500-55-66-00
e-mail: geotour@geotour.pl
www.superwakacje.com.pl
www.biletyautobusowe.com.pl
Dane kontaktowe: Firma: Geotour województwo: śląskie Chorzów, Sobieskiego 8 telefon: 323460306, 500556600
komunikator GG: 2805753 http://www.geotour.pl geotour@post.pl
Aktywacja: 06/03/10 23:32, odsłony: 774
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