Villa Victoria - studio 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.
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-os. – jednopokojowe z aneksem kuchennym, łazienką i
balkonem. W pokoju 2 łóżka pojedyncze i rozkładana sofa. Wyposażenie
studia: W aneksie kuchennym są meble kuchenne, lodówka, kuchenka
gazowa z piekarnikiem, zlewozmywak,czajnik bezprzewodowy, suszarka
na naczynia, naczynia (garnek, patelnia), kubki, talerze i sztućce. W
pokoju jest stolik z krzesłami i szafka nocna, szafa na ubrania. W łazience
jest prysznic z brodzikiem, umywalka i toaleta.
VILLA VICTORIA - Nieduży, zadbany obiekt z dużym ogrodem, położony
w zacisznym miejscu. Oddalony 250 m od żwirkowej plaży, z dostępem
do strefy Wi-Fi. Villa posiada 1 duży 3-os. pokój typu studio oraz 6
wygodnie urządzonych apartamentów 5-os.
VELIKA - to niewielka, urocza miejscowość położona ok. 155 km na
południe od Salonik w regionie Tesalii, 50 km od Larisy. Pas brzegowy
tworzy 13-kilometrowa plaża żwirkowa. Wszystkie atrakcje usytuowane są
wzdłuż morza. Na spragnionych rozrywek turystów czekają w sezonie
(lipiec, sierpień) liczne tawerny, kluby, pizzeria, bary na plaży oraz
minimarkety. Jest możliwość skorzystania z internetu w tawernach po
złożeniu zamówienia w barze. W centrum znajduje się bankomat. W
przyległej miejscowości Sotiritsa znajduje się punkt pomocy medycznej,
apteka. W sezonie głównym (od lipca do sierpnia) kursują autobusy liniowe
do Larisy. Polecana dla osób lubiących spacery, przestrzeń na plaży,
szczególnie polecany dla rodzin z dziećmi.

