Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl

GRECJA - KRETA

Numer oferty: 290

Grecja Kreta
Hotel Panorama Village
Wrocław

05.09.2018 - 13.09.2018

Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Heraklion dnia: 05.09.2018 godz. 19:30 - 23:15
Powrót: Wylot z: Heraklion do Wrocław dnia: 13.09.2018 godz. 00:15 - 02:05
Zakwaterowanie: Pok. 2 os. Hotel w mieście: Agia Pelagia
Wyżywienie: All inclusive
Opis oferty: Znany wśród naszych Klientów nie tylko z widoków, które zgodnie z nazwą są rzeczywiście
przepiękne! Malownicze położenie na wzgórzu porośniętym cytrusowym gajem daje doskonałą okazję do
delektowania się cudownym panoramicznym widokiem na morze i okolicę. Wygodne, zadbane pokoje, miła i
pomocna obsługa i ładny ogród zapewniają pełen relaks i świetną atmosferę greckich wakacji.
Położenie: ok. 2 km od centrum miejscowości AGHIA PELAGIA, w pobliżu kilka tawern, na wzgórzu; ok. 15 km
od lotniska w Heraklionie, ok. 100 km od lotniska w Chanii; ok. 150 km od lotniska w Sitii; przystanek autobusowy
przed hotelem (Heraklion).
Plaża: publiczna, zatoczkowa, piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do morza, ok. 800 m od hotelu, dojście
ulicą, bezpłatny dowóz hotelowym busem, parasole i leżaki płatne (ok. 6 EUR/komplet).
Hotel oczekuje na przyznanie czwartej gwiazdki, ostatnia renowacja w 2015 r., 220 pokoi, budynek główny, 5
piętrowych budynków bocznych, dobudowana nowa część zimą 2015/2016 r. z pokojami rodzinnymi i
maisonette, 2 windy, przestronny hol, całodobowa recepcja, restauracja - dania w formie bufetu, kuchnia
kreteńska i międzynarodowa, dostępne foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie; bar w budynku głównym, snack
bar przy basenie; kącik telewizyjny, minimarket, taras z widokiem na morze, ogród; za opłatą: punkt internetowy
(ok. 0,5 EUR/15 min), sejf w recepcji (ok. 20 EUR/tydz.), wypożyczalnia samochodów, lekarz na wezwanie; z
uwagi na położenie niepolecany osobom z problemami ruchowymi; akceptowane karty kredytowe: Visa,
MasterCard, American Express.
Pokój:
Standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), w greckim stylu, indywidualnie sterowana klimatyzacja
(maj-październik), łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, lodówka; za opłatą:
sejf (ok. 20 EUR/tydz.); bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat; balkon lub taras (stolik i krzesełka); widok na
morze za dopłatą.
Sport i rozrywka: 2 baseny, słodka woda: ok. 75 m², gł. 1,1-2,5 m i ok. 55 m², gł. 1,1 m, brodzik dla dzieci, 1
basen w nowej części (tylko dla pokoi rodzinnych): słodka woda, ok. 110 m², gł. 1,2 m; przy basenach bezpłatne
parasole i leżaki; tenis stołowy, rzutki, piłkarzyki; plac zabaw dla dzieci, okazjonalnie animacje dla dorosłych; za
opłatą: bilard, gry wideo; sporty wodne na plaży.
All inclusive: śniadanie (7.30-10.00), obiad (12.30-14.00), kolacja (18.30-21.00) w formie bufetu w restauracji
głównej; kawa i ciastka w barze przy basenie (16.00-17.00); napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe:
piwo, wino, rakija, ouzo w barze głównym i przy basenie (10.30-22.30), drinki alkoholowe z wódką (od godz.
19.00); wymagane noszenie opasek all inclusive.
Gratis: bus na plażę
Kontakt: 0030/2810811024, www.panoramavillagehotel.gr

Wydruk oraz zawarte w nim ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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Cena za osobę dorosłą: 2074.00 PLN
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie
charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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