Biuro Podróży Exodus

GRECJA - REJON SALONIK - AGIA TRIADA - HOTEL SUN BEACH****
AGIA TRIADA: spokojne kąpielisko położone nad Zatoką Termajską w północnej Grecji, w odległości ok. 30
km od centrum Salonik - 2. największego miasta Hellady. Spokojna miejscowość ciągnie się wzdłuż
piaszczystej plaży. Przy promenadzie ulokowały się liczne bary i tawerny oraz kilka niewielkich marketów.
HOTEL SUN BEACH****: komfortowy hotel usytuowany w miejscowości Agia Triada, ok. 30 km od centrum
Salonik, ok. 200 m od piaszczystej plaży. Posiada zewnętrzny basen z ogrodem, pool-barem i jacuzzi oraz
odcinek prywatnej plaży z bezpłatnymi leżakami i parasolami. Wszystkie pokoje wyposażone są w
łazienkę/WC, TV-Sat, balkony, klimatyzację, lodówkę oraz telefon. Hotelowa restauracja serwuje obfite
śniadania i obiadokolacje kuchni regionalnej w formie bufetu.
www.sunbeach.gr/
UWAGA: dostępne pokoje max. 3-osobowe (trzecia osoba na dostawce).
2 OBIEKTY Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 10 dni
Terminy:
14.08.2020 - 23.08.2020 1999 PLN
Program:
01.dzień: 14.00 wyjazd z Zielonej Góry (parking pod CRS - wjazd od ul. Sulechowskiej).
Wyjazd z kraju: Boboszów. Przejazd przez Czechy, Słowację. Nocny przejazd przez Węgry.
02.dzień: przejazd przez Serbię i Macedonię. Wjazd do Grecji.
Około 17.00 - zakwaterowanie w hotelu**** w Agia Triada. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.
03. 08.dzień: śniadanie.
Czas wolny plażowanie.
Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych:
- SALONIKI (2. największe miasto Grecji, lista UNESCO)
- BAJKOWE KLASZTORY METEORA (lista UNESCO)
- REJS PO ZATOCE TORRONEOS Z POSIŁKIEM I PLAŻOWANIEM
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
09.dzień: 08.00 - śniadanie. 09.00 - wyjazd. Przejazd przez Grecję, Macedonię i Serbię.
Nocny przejazd przez Węgry, Słowację i Czechy.
10.dzień: wjazd do kraju: Boboszów.
Około 10.00 - rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze (parking pod CRS).
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 1770 km w

Biuro Podróży Exodus

www.exodus.com.pl

12.07.2020

jedną stronę
noclegi: 7 x hotel**** pokoje 2/3-osobowe z łaz/WC/TV/AC
wyżywienie: 7 x śniadanie (bufet) + 7 obiadokolacja (bufet, napoje dodatkowo płatne)
leżaki na plaży hotelowej oraz przy basenie
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
podatek turystyczny w Grecji - 10 EUR/os/pobyt (obowiązkowo, płatne w autokarze)
dopłata do pokoju 1-osobowego - 600 PLN (dla chętnych, na zapytanie, płatne w biurze przed
wyjazdem)
napoje do obiadokolacji
wycieczki fakultatywne w przypadku min. 25 chętnych (w nawiasie cena dla dzieci do 12 lat):
wiszące klasztory Meteora 40 EUR (20 EUR)
całodzienny rejs statkiem po zatoce Toroneos (z posiłkiem) 45 EUR (30 EUR)
Saloniki - 30 EUR (transport, przewodnik, rejs wzdłuż wybrzeża statkiem + napój)
zniżki hotelowe:
dziecko do 6 lat w pokoju z 2 osobami dorosłymi - FREE
dziecko 6-12 lat w pokoju z 2 osobami dorosłymi - zniżka 600 PLN
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed wyjazdem)
Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po ok.
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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