
CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 7 / 9 noclegów w zale¿noœci od terminu
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje 
* napoje do posi³ków zgodnie z ofert¹
* realizacjê programu
* opiekê pilota 
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

Stomio to niewielkie miasteczko rybackie z tawernami i kafejkami, po³o¿one na po³udnie od Riwiery Olimpijskiej, 
ok. 180 km od Salonik. Piaszczysta, d³uga pla¿a, czysta woda morska, spokojna i wolna od t³umów turystów 
miejscowoœæ umo¿liwia urozmaicony wypoczynek nie tylko spragnionym ciszy i spokoju. Nadmorskie tawerny 
po³o¿one przy samej pla¿y zapewniaj¹ œwie¿e ryby i owoce morza wraz z ch³odnym winem greckim Retzin¹. 

PO£O¯ENIE
ok. 150 m od szerokiej, piaszczystej pla¿y i promenady nadmorskiej.
WYPOSA¯ENIE
restauracja hotelowa, jadalnia, sala tv.
POKOJE
2, 3 - osobowe z ³azienkami i balkonami; klimatyzacja (dodatkowo p³atna), telewizor, lodówka. 
WY¯YWIENIE
2 posi³ki dziennie: œniadanie - bufet; 2 - daniowa obiadokolacja; napoje do posi³ków: œniadanie - kawa, herbata, sok; 
obiadokolacja - woda;  kuchnia grecka. Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

Cena imprezy jest równowartoœci¹ kwoty podanej w EUR przeliczonej 
wg kursu sprzeda¿y banku PKO BP obowi¹zuj¹cego w dniu dokonania 
ostatecznej zap³aty + kwota w z³. Wp³ata w PLN lub w EUR. Pozycje w 
tabelce „razem ok.” podane s¹ orientacyjnie - przyjêto kurs 1 EUR = ok.  
4,20 z³.

ZNI¯KI:

* dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ:
  450 z³ - przejazd + ubezpieczenie

* dzieci 3-12 lat z 2 osobami pe³nop³atnymi: 
   25% zni¿ki od kwoty w EUR

* dojazd w³asny: cena ni¿sza o 250 z³ od osoby.

  TERMIN                      osoba doros³a           Iloœæ dni

05.06 - 16.06.2014  564 z³ + 153 EUR      12
                                                     razem ok. 1207 z³

11.06 - 22.06.2014  564 z³ + 153 EUR      12
                                                     razem ok. 1207 z³

14.06 - 25.06.2014  564 z³ + 153 EUR      12
                                                     razem ok. 1207 z³

29.06 - 08.07.2014  691 z³ + 126 EUR       10
                                                     razem ok. 1090 z³

06.07 - 17.07.2014  702 z³ + 162 EUR      12
                                                     razem ok. 1386 z³ 

15.07 - 24.07.2014  691 z³ + 126 EUR       10
                                                     razem ok. 1220 z³

22.07 - 02.08.2014  702 z³ + 162 EUR      12
                                                     razem ok. 1386 z³  

31.07 - 09.08.2014  691 z³ + 126 EUR       10
                                                     razem ok. 1220 z³

07.08 - 18.08.2014  702 z³ + 162 EUR      12
                                                     razem ok. 1386 z³ 

16.08 - 25.08.2014  691 z³ + 126 EUR       10
                                                     razem ok. 1220 z³

23.08 - 01.09.2014  691 z³ + 126 EUR       10
                                                     razem ok. 1220 z³

09.09 - 20.09.2014  702 z³ + 153 EUR       12
                                                     razem ok. 1207 z³

18.09 - 29.09.2014  702 z³ + 153 EUR       12
                                                     razem ok. 1207 z³

CENA NIE ZAWIERA:
* op³aty za klimatyzacjê: 15 EUR 
  za pokój za turnus - p³atne na miejscu
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
*  ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
   z imprezy
*  dop³aty do po³¹czeñ  antenowych

HOTEL ALEXIOU** (kategoria lokalna)
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