
CENA ZAWIERA:
* transport komfortowym autokarem 
* 9 noclegów
* wy¿ywienie: 
  œniadania + obiadokolacje
* napoje do posi³ków zgodnie z ofert¹
* serwis hotelowy: korzystanie z basenu, 
   le¿aków, parasoli
* opiekê pilota
* opiekê rezydenta 
* ubezpieczenie: KL+ NNW + baga¿ 
* podatek VAT

Evia - druga co do wielkoœci wyspa Grecji rozci¹ga siê na Morzu Egejskim wzd³u¿ wybrze¿y Grecji Centralnej i Attyki na 
d³ugoœci 175 km. Na wyspie znajdziemy wysokie góry pokryte lasami sosnowo - kasztanowymi, rozleg³e pla¿e w 
zachodniej czêœci i ma³e zatoki od strony otwartego morza. Evia dostêpna jest przez dwa mosty w Chalkidii - stolicy 
wyspy i kilka linii promowych. Amarynthos to jedno z wielu miasteczek na wyspie, z licznymi sklepami i tawernami.

PO£O¯ENIE
nad samym morzem, 600 m od centrum miasteczka Amarynthos. 
WYPOSA¯ENIE
restauracja, bar, tawerna, basen, bar przy basenie, sala TV, 
sklep z pami¹tkami, dostêp do internetu, stó³ ping-ponga, kort tenisowy,
 boiska do koszykówki i siatkówki, bilard, gry wideo itp. 
POKOJE
Pokoje 2, 3, 4-osobowe z ³azienkami, balkonami i widokiem na morze; 
Sejf, telefon, TV, klimatyzacja, suszarka do w³osów.
WY¯YWIENIE
2 posi³ki dziennie: œniadanie - bufet; 2 - daniowa obiadokolacja; napoje do posi³ków: œniadanie - kawa, herbata, soki.  
Pobyt od obiadokolacji do œniadania.

ZNI¯KI:
* dzieci do lat 3 bez œwiadczeñ:
  450 z³ - przejazd + ubezpieczenie
* dojazd w³asny: cena ni¿sza o  250 z³ 
   od osoby.

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

HOTEL STEFANIA RESORT

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.

        TERMIN                     osoba                         dziecko 3 - 12 lat        
                                         doros³a                          przy 2 os. pe³n.                       
                                                                                                                                  

  06.07 - 17.07.14       990 z³ + 234 EUR          990 z³ + 176 EUR                
                                                      razem ok. 1976 z³                         razem ok. 1730 z³  

  22.07 - 02.08.14       990 z³ + 234 EUR          990 z³ + 176EUR                 
                                                      razem ok. 1976 z³                          razem ok.  1730 z³  

  07.08 - 18.08.14       990 z³ + 234 EUR          990 z³ + 176EUR                 
                                                      razem ok. 1976 z³                          razem ok.  1730 z³  

1 dzieñ: 
O godz. 8.30 zbiórka i wyjazd z Krakowa, ul. Ujastek 1 (Kombinat). 
Przejazd przez S³owacjê, Wêgry, Serbiê (dla chêtnych ciep³y posi³ek 
tranzytowy w cenie ok. 5 EUR), Macedoniê, Grecjê.
2 dzieñ:  
Przyjazd do Amarynthos w godzinach popo³udniowych, zakwaterowanie. 
Obiadokolacja, nocleg.
3 - 12 dzieñ: 
Wypoczynek. Mo¿liwoœæ uczestnictwa w p³atnych wycieczkach  
fakultatywnych. Popo³udniowa wycieczka do Eretrii, s³yn¹cej 
z wykopalisk z piêknymi mozaikami i Wysepki Marzeñ; spacer po 
miejscowoœci, mo¿liwoœæ zakupów.
13 dzieñ: 
Po œniadaniu wykwaterowanie. Wyjazd do Polski. Krótki postój na granicy, 
zakupy w strefie wolnoc³owej. Przejazd przez Macedoniê, Serbiê (dla 
chêtnych ciep³y posi³ek tranzytowy w cenie ok. 5 EUR).
14 dzieñ: 
Przejazd przez Wêgry, S³owacjê. Przyjazd do Krakowa w godzinach 
popo³udniowych.
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