Hotel Kochili - pokój 3 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
od 2. dnia do 11. dnia - pobyt wypoczynkowy
możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych

11. DZIEŃ
• wykwaterowanie do godz. 9.00 (zdeponowanie bagażu)
• godzina wyjazdu w drogę powrotną jest uzależniona od godziny
przyjazdu autokaru do Grecji
• przejazd przez Macedonię i Serbię
12. DZIEŃ
• przejazd przez Węgry i Słowację (postój pod zajazdem)
• przyjazd do kraju w godzinach południowych
Zakwaterowanie
HOTEL KOCHILI
• hotel położony przy plaży w otoczeniu drzew
• w ogrodzie znajduje się basen dla dorosłych oraz basen i plac
zabaw dla dzieci
• obiekt posiada klimatyzację, restaurację, prywatny parking oraz
strefę Wi–Fi
• hotel oferuje 2- oraz 3-os. pokoje
Pokój 3-os. – z łazienką i balkonem. W pokoju łóżko podwójne i
pojedyńcze (140 i 90 cm szerokości) lub trzy łóżka pojedyncze.
Wyposażenie pokoi : w pokoju jest TV-SAT, szafa na ubrania, szafka
nocna, lustro i lodówka. W łazience jest prysznic, umywalka, toaleta i
suszarka do włosów. Na balkonie znajduje się stolik z krzesłami.
Klimatyzacja wliczona w cenie pokoju.
Korinos — miejscowość wypoczynkowa na Riwierze Olimpijskiej w
pobliżu słynnego kurortu Paralia. Położony jest w centralnej Pierii ok.
10 km na północ od Katerini i ok. 60 km na południe od Salonik. Jest
to idealne miejsce dla osób lubiących relaks na plaży, jak również dla
osób, które preferują spędzanie czasu bardziej aktywnie. Korinos ma
do zaoferowania narty wodne, boiska do piłki plażowej oraz surfing.
Piaszczysta plaża ze złotym piaskiem, typowe greckie tawerny i
restauracje oraz malownicza okolica to wszystko, czego potrzeba do
udanego wypoczynku. To miejsce jest szczególnie polecane
miłośnikom plażowania i spokojnego wypoczynku.
Cena zawiera

•
•
•
•
•
•

przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek, DVD)
noclegi w pokoju
wyżywienie: 9 lub 11 śniadań i 9 lub 11 obiadokolacji
opieka pilota podczas przejazdu oraz rezydenta na miejscu
ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe), NNW, bagaż
pościel, ręczniki, sprzątanie

Cena nie zawiera
• opłaty klimatycznej 0,5 EUR / POKÓJ/DZIEŃ, płatne z góry za cały
pobyt

Inne terminy
05.06.2023 - 16.06.2023
14.06.2023 - 25.06.2023
23.06.2023 - 04.07.2023
02.07.2023 - 13.07.2023
11.07.2023 - 22.07.2023
20.07.2023 - 31.07.2023
29.07.2023 - 09.08.2023
07.08.2023 - 18.08.2023
16.08.2023 - 27.08.2023
25.08.2023 - 05.09.2023
03.09.2023 - 15.09.2023

