Hotel Vlassis - apartament 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
Apartament 4-os. – dwupokojowy (jeden pokój przechodni), z kuchnią,
łazienką i balkonem. Wyposażenie apartamentu: W każdym pokoju są dwa
łóżka pojedyncze lub łóżko małżeńskie oraz szafki nocne. W jednym
pokoju znajduje się szafa na ubrania oraz TV. W kuchni są meble
kuchenne, lodówka, kuchenka elektryczna, zlewozmywak, naczynia
(garnek, patelnia, tygielek na wrzątek), szklanki, talerze i sztućce. W
łazience jest prysznic, umywalka i toaleta. Na balkonie znajduje się stolik
z krzesłami.
HOTEL VLASSIS - Zadbany budynek, oddalony zaledwie 30 m od brzegu
morza, 50 m od zagospodarowanej plaży hotelowej, 400 m od rozległej
piaszczystej plaży. Wszystkie plaże mają łagodne zejście do morza. Hotel
posiada restaurację z dużym tarasem, windę i bar na plaży. Przy hotelu
znajduje się mały plac zabaw dla dzieci i ogród. W restauracji jest TV oraz
Wi-Fi do dyspozycji gości. Hotel posiada 14 praktycznie urządzonych
pokoi i 22 wygodne apartamenty – wszystkie z widokiem na morze
STOMIO - to typowa grecka mała wioska rybacka położona na północy
Riwiery Tesalskiej, u podnóży masywu Ossy (1.978 m n.p.m.) ok. 130 km
od Salonik. Wyjątkowy krajobraz miejscowości, w której góry spotykają się
z morzem przyciąga corocznie amatorów kąpieli morskich, słonecznych,
wędrówek górskich, pieszych i rowerowych. Krystalicznie czyste morze
oraz malownicze zatoki czynią to miejsce niezwykle urokliwym. Posiada
rozległe piaszczyste plaże o łagodnym zejściu do morza. Są tu sklepy
spożywcze, sklepy z artykułami plażowymi i pamiątkami, sklep mięsny i
rybny, stoiska z warzywami, cukiernie, piekarnie, kawiarnie, tawerny i
klub. Istnieje możliwość skorzystania z internetu i bankomatu. Istnieje
możliwość dojazdu do Nei Pori minibusem za opłatą. W sezonie głównym
na miejscu jest całodzienny punkt pomocy medycznej i apteka. Polecane
dla osób chcących wypocząć w typowo greckiej małej miejscowości,
ceniących dobrą grecką kuchnię i przyjazną rodzinną atmosferę.

