Oferta 1

Constan nos The Great Beach

Cypr / Ayia Napa / Protaras
Wyżywienie
Zakwaterowanie

All Inclusive
Standard Balcony

Organizator

Exim Tours

Podróż tam

Wylot z Wrocław do Larnaka dnia 12.12.2021 godz. 19:25 - 23:45

Powrót

Wylot z Larnaka do Wrocław dnia 19.12.2021 godz. 16:20 - 18:55

1979 PLN
za osobę

Opis oferty
5 Cypr/Famagusta
Kategoryzacja hotelu:
- kat. Eximtours 5* - kat. lokalna 5*
Położenie:
- Protaras - przy plaży - w pobliżu hotelu znajdują się bary/restauracje, supermarket, postój taksówek, centrum miasta, dyskoteka - ok 10 km Paralimni - ok 10 km Ayia Napa - ok
10 km park wodny WaterWorld Ayia Napa - ok 50 km Larnaca - ok 65 km od lotniska LCA
Plaża:
- piaszczysta ok 50 m. - leżaki i parasole płatne
Pokoje:
Pokój Standard - ok 20 m2 - balkon/taras - klimatyzacja - TV-SAT - Internet Wi Fi (płatny dla Klientów z wyżywieniem 2 posiłki, bezpłatny dla Klientów z all inclusive) - łazienka
(wanna/prysznic, WC, suszarka, zestaw kosmetyków) - telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty - sejf (płatny) - pokoje z widokiem na morze za dodatkową opłatą
Sport, Relaks, Rozrywka:
- basen ze słodką wodą - taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami słonecznymi - ogród - pokój gier - animacje dzienne i wieczorne - siatkówka plażowa - kryty basen
(otwarty sezonowo) - rzutki - siłownia/ﬁtness Płatne: - bilard - tenis stołowy - SPA - korty tenisowe - sporty wodne
Dla dzieci:
- brodzik - plac zabaw - zajęcia animacyjne dla dzieci
Wyżywienie:
HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, pomiędzy posiłkami/popołudniu/w
ciągu dnia przekąski, kawa, herbata, ciasto, lody/lody dla dzieci. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Restauracje i bary:
- restauracja główna - 2 restauracje A LA Carte (chińska i śródziemnomorska) - bar przekąskowy - bar przy basenie - bar na plaży
Dodatkowe informacje:
- hotel 4 piętrowy - odnowiony w 2018r. - 153 pokoje - 2 windy - lobby z recepcją - internet Wi-Fi w ogólnodostępnych pomieszczeniach (płatny dla Klientów z wyżywieniem 2
posiłki, bezpłatny dla Klientów z all inclusive) - sala konferencyjna - sala telewizyjna - sklep z pamiątkami - przechowalnia bagażu - kantor - sejf (płatny) - pralnia (płatna) wypożyczalnia samochodów - www.tsokkos.com/hotel/Constan nos-The-Great-Beach-Hotel
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w
kraju, do którego się udajesz na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie.
Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu.
Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours
przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Kraków (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 170 zł/osobę Do każdej
rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 380 PLN ( wyloty do 30.11 i od 27.01-31.03)/ 510 PLN (wyloty 1.12-26.01) - 32 kg - 520
PLN ( wyloty do 30.11 i od 27.01-31.03)/ 660 PLN (wyloty 1.12-26.01) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie
wyższa Katowice

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

(WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 200 zł/osobę ( wyloty do 30.11 i od
16.01-31.03)/ 240 zł/ osobę (wyloty 1.12-15.01) Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 420 PLN ( wyloty do 30.11 i
od 16.01-31.03)/ 550 PLN (wyloty 1.12-15.01) - 32 kg - 540 PLN ( wyloty do 30.11 i od 16.01-31.03)/ 740 PLN (wyloty 1.12-15.01) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi
zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż
o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 230 zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 530 PLN ( wyloty do
30.11 i od 16.01-31.03)/ 600 PLN (wyloty 1.12-15.01) - 32 kg - 600 PLN ( wyloty do 30.11 i od 16.01-31.03) / 710 PLN (wyloty 1.12-15.01) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe
usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Wrocław (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy
bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 200 zł/osobę ( wyloty do 30.11 i od 16.01-31.03) / 240 zł/ osobę (wyloty 1.12-15.01) Do każdej rezerwacji istnieje także
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 430 PLN ( wyloty do 30.11 i od 16.01-31.03)/ 530 PLN (wyloty 1.12-15.01) - 32 kg - 530 PLN ( wyloty do 30.11 i
od 16.01-31.03)/ 700 PLN (wyloty 1.12-15.01) Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena
zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 375 PLN - 23 kg - 430 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż
zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa.
opis kraju:
Cypr to zielony raj otoczony kilometrami turkusowej wody i złotego piasku, mieniącego się w promieniach prażącego słońca. Aromatyczna kuchnia, monumentalne zabytki i
piękna, słoneczna pogoda to tylko kilka z licznych atutów tej wyspy, sprawiających że jest jedną z najczęściej wybieranych destynacji na cudowne wakacje.Cypr to trzecia co do
wielkości wyspa Morza Śródziemnego leżąca u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Sezon trwa praktycznie cały rok, a słonce świeci przez ponad 300 dni w roku. Główne miejscowości
turystyczne to Larnaka, Famagusta i Pafos, a także Limassol. Znaczną część państwa zajmują Góry Kyreńskie otoczone równiną Mesaoria pełną drzew eukaliptusowych i oliwnych.
Wzdłuż wybrzeża ciągną się niziny o różnorodnej faunie i ﬂorze z widokiem na lazurową wodę i wzgórza porośnięte lasami cyprysowymi. Południowe i wschodnie wybrzeże to
najlepszy wybór dla wielbicieli słonecznych kąpieli i sportów wodnych. Na wyspie znajduje się niemal 40 plaż oznaczonych Błękitną Flagą", zapewniającą wysoką jakość i czystość
terenu, wśród nich są między innymi takie plaże jak: Agios Tychom czy Pyrgom położone w miejscowości Limassol, a także najpopularniejsza piaszczysta plaża Nissi. Południowa
część wyspy imponuje bogactwem zabytków świata antycznego, zaledwie kilka kilometrów od miejscowości Liamassol znajdziemy imponujące ruiny Kurion i sanktuarium Apolla.
Szczególną popularnością cieszy się urokliwe miasteczko Pafos, najczęściej odwiedzaną przez wszystkich turystów atrakcją jest jednak Nikozja - stolica Cypru, która jest jedynym
na świecie miastem podzielonym zieloną granicą, wyznaczającą tereny przynależne do obu państw znajdujących się na wyspie.Kultura i obyczajeNiewielka wyspa Cypr podzielona
jest na dwie strefy, nie tylko pod względem politycznym, ale także kulturowym. Południowa część państwa zamieszkała jest przez prawosławnych Greków, północna zaś przez
Turków wyznających Islam.Greccy są przyjaźni i bardzo życzliwie nastawieni do życia, wszystkie święta obchodzą hucznie i radośnie. Mieszkańcy tej części wyspy są bardzo
rodzinni i nie opuszczą żadnej możliwości do świętowania w gronie najbliższych. Warto odwiedzić jeden z organizowanych tu fes wali. Wybór jest naprawdę duży: Święto
kwiatów, Fes wal Muzyki, Tańca i Sztuk w Pafos czy Fes wal Wina to tylko niektóre z czekających tu na turystów atrakcji.Językami urzędowymi są język grecki i turecki, na
południowej części wyspy używany jest jedynie ten pierwszy. Bez problemu można się porozumieć po angielsku, niemal 80 % mieszkańców wyspy zna ten język, a także po
rosyjsku.KuchniaKuchnia cypryjska to niezwykłe połączenie składników charakterystycznych dla regionu śródziemnomorskiego ze smakami tureckimi. Na talerzach króluje lokalny
ser halloumi, produkowany na bazie mleka owczego o lekko słonym smaku. Posiłek zwykle zaczyna się od meze, kilku potraw podawanych w małych ilościach. Dania złożone z ryb
czy owoców morza dość rzadko pojawiają się na stołach, częściej spożywane są potrawy z dodatkiem jagnięciny i baraniny. Będąc w jednej z urokliwych tawern koniecznie trzeba
spróbować lokalnych smaków: aromatycznej musaki czy dolmades zawijanego w liściach winogron w akompaniamencie chrupiących warzyw, pasty Tahini i nadziewanych
oliwek.Dla aktywnychCypr to raj dla wielbicieli aktywnego wypoczynku. Krystalicznie czysta i przejrzysta woda pozwala bez problemu podziwiać faunę i ﬂorę podwodnego świata,
warte uwagi są także liczne tunele, wraki i jaskinie. Wakacje na wyspie to również idealna okazja do poznania innych sportów wodnych takich jak: narty wodne, loty
spadochronem za motorówką, rejsy katamaranem czy windsurﬁng. Dla tych którzy nie przepadają za kąpielami wodnymi stworzono aż 48 szlaków pieszych, popularna jest także
jazda konna oraz golf.Co warto kupić?Nie powinno się wracać z Cypru bez chociażby jednej butelki wykwintnego wina lub aromatycznej oliwy. Bardzo popularne są również
ceramika i ha y, czyli wysokiej jakości rękodzieło. Le ara to stolica ręcznie wyrabianych koronek, a ich piękno docenił sam Leonardo da Vinci. Wspaniałym prezentem będzie
srebrna bądź złota biżuteria z wisiorkiem z neolitu, będącym talizmanem płodności i bogactwa.PogodaTemperatury powietrza w ścisłym sezonie, trwającym od maja do
października, sięgają ponad 30 stopni. Nieco chłodniejsze są wody obmywające wyspę, których ciepłota oscyluje między 16 a 22 stopniami Celsjusza. W ciągu doby możemy się
cieszyć aż 13 godzinami pełnego nasłonecznienia. Wyspa położona jest w typowym klimacie śródziemnomorskim, charakteryzującym się gorącym latem i łagodną zimą.Przydatne
zwrotyTak- (ne)Nie - (ohi)Dzień dobry - (kalimera)Do widzenia - (adio)Cześć - (ja su)Proszę - (parakalo)Dziękuję - (e aristo)Przepraszam - (signomi)Dlaczego Cypr?Klimat
subtropikalny typu śródziemnomorskiego gwarantuje świetną pogodę oraz idealną okazje do zażywania kąpieli słonecznych i wodnych. Na stronie Exim Tours codziennie
dodajemy atrakcyjne oferty i pakiety z praktycznie wszystkich krajowych lotnisk. Wycieczka do Larnaki czy wakacje w Pafos co roku wybierane są przez europejskich turystów
jako idealna destynacja na niezapomniany o każdej porze roku. Dla osób rezerwujących wycieczki na Cypr z wyprzedzeniem przygotowaliśmy specjalne zniżki i gwarancje
pozwalające w pełnie cieszyć się wakacjami w bardzo atrakcyjnej cenie. Dla tych którzy nie lubią planować, a do organizacji wakacji podchodzą bardzo spontanicznie kierujemy
specjalną ofertę Cypr Last Minute. Dużym atutem wyspy jest mocno rozbudowana baza hotelowa, w której znajdują się propozycje dla rodzin z dziećmi, osób poszukujących
spokoju i relaksu, jak i tych którzy cenią dobrą zabawą i rozrywkę. Dobrym wyborem są także oferty Cypr All Inclusive, dzięki którym możesz cieszyć się wypoczynkiem w
najwyższym standardzie, zapewniającym wszystko co będzie Ci potrzebne podczas letnich wakacji.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

