
CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 7 / 9 noclegów w zale¿noœci od terminu
* opiekê pilota 
* opiekê rezydenta
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

Leptokaria to jeden z najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej, po³o¿ony u podnó¿y Olimpu. ̄ wirkowo - 
piaszczysta pla¿a i ciep³e wody Morza Egejskiego stwarzaj¹ wspania³e warunki do wypoczynku. Leptokaria to 
typowa miejscowoœæ turystyczna - w dzieñ panuje tu spokój i cisza, a wieczorem w licznych tawernach, 
restauracjach, barach i dyskotekach rozkwita prawdziwe greckie, nocne ¿ycie. 
Kurort ten zapewnia wszystko co niezbêdne do pe³nego relaksu: liczne restauracje (tawerny) ze wspania³ymi 
potrawami kuchni greckiej, kawiarnie z pyszn¹ lodow¹ kaw¹ frape, sklepy spo¿ywcze, bogat¹ ofertê wyrobów 
z³otniczych i futrzarskich. We wszystkich tych placówkach mo¿na porozumiewaæ siê po polsku, poniewa¿ 
zatrudniony tam personel to najczêœciej Polacy lub osoby znaj¹ce jêzyk polski.

PO£O¯ENIE
w centrum Leptokarii (obok parku piniowego), w odleg³oœci ok. 450 m od pla¿y.
APARTAMENTY
w przestronnych apartamentach z klimatyzacj¹ znajduje siê sypialnia (³ó¿ko podwójne i pojedyncze), balkon z meblami 
pla¿owymi (stolik i krzes³a), aneks kuchenny (lodówka, kuchenka 2-palnikowa, podstawowe naczynia kuchenne), ³azienka 
(natrysk z brodzikiem, umywalka, wc).

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:
* trzecia osoba w apartamencie: cena sta³a
  pomiêdzy 05.06-08.07.14 i 16.08-29.09.2014:
  400 z³, czwarta osoba bez œwiadczeñ p³aci   
   tylko za transport i ubezpieczenie: 200 z³;
* pozosta³e terminy:
  turnusy 12 dniowe - trzecia osoba: 450 z³,
  czwarta osoba bez œwiadczeñ p³aci tylko za 
  transport i ubezpieczenie: 250 z³;
  turnusy 10-dniowe: trzecia osoba: 400 z³,
  czwarta osoba bez œwiadczeñ p³aci tylko za 
  transport i ubezpieczenie: 200 z³

* dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ:
  200 z³ / 10 dni, 250 z³ / 12 dni - przejazd 
  +  ubezpieczenie
* dojazd w³asny: cena ni¿sza o 200 z³ od osoby.
* zni¿ka za zakupiony nastêpny turnus 150 z³.

  TERMIN                        pierwsza i druga         Iloœæ dni
                                          osoba doros³a 
05.06 - 16.06.2014  500 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1162 z³

11.06 - 22.06.2014  500 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1162 z³

14.06 - 25.06.2014  500 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1162 z³

29.06 - 08.07.2014  665 z³ + 123 EUR       10
                                                     razem ok. 1170 z³

06.07 - 17.07.2014  666 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1328 z³ 

15.07 - 24.07.2014  665 z³ + 123 EUR       10
                                                     razem ok. 1170 z³

22.07 - 02.08.2014  666 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1328 z³   

31.07 - 09.08.2014  665 z³ + 123 EUR       10
                                                     razem ok. 1170 z³

07.08 - 18.08.2014  666 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1328 z³ 

16.08 - 25.08.2014  665 z³ + 123 EUR       10
                                                     razem ok. 1170 z³

23.08 - 01.09.2014  665 z³ + 123 EUR       10
                                                     razem ok. 1170 z³

09.09 - 20.09.2014  500 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1162 z³

18.09 - 29.09.2014  500 z³ + 158 EUR       12
                                                     razem ok. 1162 z³

CENA NIE ZAWIERA:
* ubezpieczenia od chorób przewlek³ych
*  ubezpieczenia od kosztów   rezygnacji 
   z imprezy
*  dop³aty do po³¹czeñ  antenowych

APARTAMENTY STELLA
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