Villa Adonis - studio 3(4) os.
Program
1. DZIEŃ – wyjazd według rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację postój
pod zajazdem, Węgry, Serbię. Nocny przejazd przez Macedonię.
2. DZIEŃ – przyjazd do Grecji w godzinach przedpołudniowych.
Zakwaterowanie od godz. 14.00.
2 dzień do dnia wyjazdu - pobyt wypoczynkowy, możliwość skorzystania z
wycieczek fakultatywnych.
DZIEŃ wyjazdu - wykwaterowanie do godz. 9.00 (zdeponowanie bagażu).
Godzina wyjazdu w drogę powrotną jest uzależniony od godziny przyjazdu
autokaru do Grecji.– przejazd przez Macedonię i Serbię
DZIEŃ powrotu – przejazd przez Węgry i Słowację (postój pod zajazdem).
Przyjazd do kraju w godzinach południowych.
Zakwaterowanie
Studio 3/4-os. – jednopokojowe z kuchnią i łazienką. W pokoju 3 łóżka
(90 cm, 90 cm, 110 cm szerokości).
VILLA ADONIS - Obiekt klasy turystycznej, położony w ogrodzie, w cieniu
drzew, w otoczeniu kwiatów i winorośli, oddalony 100 m od kamienistej
plaży i ok. 2 km od żwirkowo-piaszczystej plaży. Przed budynkiem
znajdują się stoliki i krzesła oraz murowany grill. Do dyspozycji gości jest
strefa Wi-Fi. Villa posiada 10 skromnie urządzonych 2/3-os. pokoi i 4
pokoje 3/4-os. typu studio.
KOKINO NERO - to niewielka, nadmorska wioska turystyczna położona
ok. 140 km na południe od Salonik, otoczona z obu stron łańcuchami Gór
Ossa. Wioska położona jest nad cichą zatoką z kamienistą plażą. Ok. 2
km od centrum znajdują się dwie żwirkowo-piaszczyste plaże. Dowóz do
nich jest bezpłatny. Miejscowe źródło „Czerwona Woda”, od którego
pochodzi nazwa wioski, posiada właściwości lecznicze (wanny z wodą z
CZERWONEJ RZEKI i błotka żelazowe). Istnieje możliwość skorzystania
z kąpieli w „Czerwonej wodzie”. W miejscowości znajdują się ukryte w
lesie ruiny mostu z czasów Bizancjum oraz naturalne źródełko. Ciepłe,
czyste morze stwarza dogodne warunki do kąpieli, a piękne miejscowe
platany dają doskonałe schronienie przed upałem. W miejscowości
znajdują się tawerny, dyskoteka „King Size”, piekarnie, sklepy spożywcze
(w jednym można płacić kartą), sklepy mięsne i budki telefoniczne. Na
straganach można zakupić świeże owoce, warzywa oraz ryby. Jest
możliwość skorzystania z bankomatu. W sezonie głównym (od lipca do
sierpnia) kursują autobusy liniowe do Larisy. Polecane dla osób
spragnionych spokojnego wypoczynku wśród bujnej zieleni, z dala od
gwaru dużych miast.

