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59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00

Oferta 1

Wyżywienie Śniadania i obiadokolacje
Zakwaterowanie Pokój 2 osobowy
Organizator Euro Pol Tour
Podróż tam Wyjazd z Wrocław do Livanates dnia 19.07.2022 godz. 01:30 - 10:00
Powrót Wyjazd z Livanates do Wrocław dnia 27.07.2022 godz. 21:00 - 00:00

Ba�s - Grecja, Zatoka Eubejska
(Autokarem) 
Grecja / Livanates



 PLN
za osobę

1745

Opis oferty

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

Oferta: 
Kraj - GRECJA Region - MORZE EGEJSKIE, ZATOKA EUBEJSKA Miejscowość - LIVANATES Rodzaj oferty - wczasy autokarowe 10 dni Zakwaterowanie - HOTEL BATIS *** Kod oferty -
GRE0003 GRECKIE WAKACJE! ? 
Położenie: 
Livanates - nadmorskie miasteczko w Środkowej Grecji, nad Morzem Egejskim, nad Zatoką Eubejską, położone ok. 68 km na południowy wschód od Lamii, w odległości 150 km na
północ od Aten. Hotel Ba�s*** - jest idealnie położony, tuż przy samej piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do szmaragdowych wód Zatoki Eubejskie i otoczony pięknymi
ogrodami. Miejsce idealne na wypoczynek dla każdego - rodzin z dziećmi, par, seniorów, znajomych czy grup zorganizowanych. 
Opis: 
Hotel idealnie położony tuż nad samym morzem. Dla gości hotel oddaje do dyspozycji - - leżaki, parasole na plaży (do wyczerpania) - gra�s, - basen. 
Plaża: 
50 m do plaży z jasnym piaskiem, z serwisem plażowym w cenie (ilość ograniczona). 
Typ zakwaterowania: 
Każdy pokój z widokiem na morze oraz z balkonem! Pokoje 2-osobowe z możliwością 1 dostawki. Wszystkie pokoje wyposażone są w - - klimatyzację, - TV kablową, - lodówkę, -
bezpłatne Wi-Fi. Możliwość dopłaty do pokoju jednoosobowego (na życzenie). 
Wyżywienie: 
2 x dziennie (HB) - śniadania w formie bufetu, - obiadokolacja (przystawka, danie główne, deser) - serwowana w nadmorskiej tawernie, prowadzonej przez właścicieli hotelu.
Woda do obiadokolacji. 
Program: 
RAMOWY PROGRAM IMPREZY - 1 DZIEŃ - Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. 2 DZIEŃ - Przyjazd na miejsce w godz. południowych, czas wolny, ok. godz. 15.00 zajmowanie
pokoi, obiadokolacja, nocleg. 3-8 DZIEŃ - Plażowanie, wypoczynek, realizacja programu wycieczek fakultatywnych (na życzenie, za dodatkową opłatą), 9 DZIEŃ - Śniadanie,
opuszczanie pokoi do godz. 9.00, czas wolny, wyjazd w drogę powrotną w godzinach południowych, 10 DZIEŃ - Przyjazd do Polski w godzinach południowych. 
Transport: 
Przejazd komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura - stewarda. Postoje krótkie na toaletę, co około 4 godziny wynikające z
przepisów pracy kierowców. - Wyjazdy z miejscowości Katowice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. - z pozostałych miast organizowane są transfery. Trasa przejazdu- Czechy -
Słowacja - Węgry - Serbia - Macedonia - Grecja. Godz. i miejsca wyjazdów LineId- 827 Uwaga- zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną godziną wyjazdu 04-00
Gliwice, stacja Shell ul. Rybnicka 05-00 Katowice, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy ul. Sądowa 05-30 Tychy, Stacja Orlen przy trasie ul. Beskidzka 05-45 Pszczyna, Stacja
Borim przy trasie obok IG Logis�cs 06-00 Bielsko Biała, PKS dolny poziom 06-30 Cieszyn, Stacja AMIC przy trasie Godz. i miejsca wyjazdów (transfery) LineId- 828 Uwaga- zbiórka
odbywa się zawsze pół godziny przed podaną godziną wyjazdu 00-10 Rzeszów, Dworzec PKP - 150 PLN 00-35 Warszawa, CH Janki przystanek autobusowy przy Ikea - 150 PLN 00-
35 Legnica, Stacja ORLEN ul Jaworzyńska 238 - 150 PLN 01-00 Rawa Mazowiecka, Stacja Orlen przy trasie - 150 PLN 01-15 Brzesko, stacja Statoil przy trasie - 150 PLN 01-30
Tarnów, dworzec autobusowy ul. Dworcowa 1 - 150 PLN 01-30 Wrocław, CH Bielany parking przy Pizza Hut - 150 PLN 01-45 Bochnia, dworzec PKP - 150 PLN 02-00 Łódź, Stacja
BP róg ulic Kolumny i Rzgowskiej - 150 PLN 02-15 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 103 k/Juventuru - 150 PLN 02-45 Kraków, Stacja BP róg ulic Josepha Conrada i
radzikowskiego (obok KFC) - 100 PLN 02-45 Częstochowa, McDonalds Al. Wojska Polskiego 263 - 100 PLN 03-00 Opole, Parking przy Dworcu PKP - 100 PLN 06-00 Rybnik, Stacja
BP ul. Rybnicka - 100 PLN 06-00 Żory, Stacja BP ul. Rybnicka - 100 PLN 06-30 Wodzisław Śląski, Stacja Orlen ul. Wodzisławska 97 - 100 PLN 07-00 Jastrzębie Zdrój, stacja Shell ul.
Cieszyńska 9 - 100 PLN 22-30 Jelenia Góra, ul. Teatralna (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) - 150 PLN 22-30 Dzierżoniów, Stacja Shell ul. Świdnicka 69 (UWAGA!!! Wyjazd dzień
wcześniej) 23-30 Świdnica, stacja paliw Shell od strony Wałbrzycha (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) - 150 PLN 23-30 Wałbrzych, Stacja Lotos ul. Wrocławska 144 (UWAGA!!!
Wyjazd dzień wcześniej) - 150 PLN 
Świadczenia zawarte
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w cenie: 
- 7 noclegów, - 7 śniadań w formie bufetu, - przejazd autokarem, - leżaki i parasole na plaży (ilość ograniczona), - opieka polskiego rezydenta/pilota, - ubezpieczenie Signal Iduna
/KL, NNW, bagaż, OC? Uwaga - na miejscu obowiązkowa dopłata do 7 obiadokolacji (100 EUR/os./tydzień; dzieci do 12 lat - 75 EUR/tydzień). 
Zniżki: 
Trzecia osoba w pokoju na dostawce - - dziecko 2-5,99 lat - bezpłatnie, - dziecko 6-11,99 lat - 50% zniżki, - pow. 12 lat - 10% zniżki. Na zapytanie istnieje możliwość zniżki dla
dziecka do 12 lat z 1 osobą dorosła w pokoju (1+1) - 50% zniżki. 
Opłaty obowiązkowe: 
Płatne przy rezerwacji - - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. - 10 PLN/os./pobyt, - Turystyczny Fundusz Pomocowy - wg Rozporz.
Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. - 10 PLN/os./pobyt. Uwaga - Kwota na TFP jest naliczana do funduszu od każdej nowej rezerwacji. Zgodnie z Ustawą jest ona bezzwrotna. Dotyczy
to wszelkich anulacji, rezygnacji, a także sytuacji, gdy zmieniacie Państwo np. termin wyjazdu i skutkuje to założeniem nowej rezerwacji. Płatne na miejscu - - obowiązkowa opłata
miejscowa za 7 obiadokolacji - 100 EUR/os./tydzień; dzieci do 12 lat - 75 EUR/tydzień. 
Na życzenie: 
- wycieczki fakultatywne, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Koszt takiego ubezpieczenia to
3% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, na zasadach określonych w
Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub
Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 5% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, obowiązkowej kwarantanny lub izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, dzieci
Ubezpieczonego, a także śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich w wyniku zachorowania na COVID na zasadach określonych w Warunkach
Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub
Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 7% całkowitej wartości imprezy, - w przypadku występowania
chorób przewlekłych zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Koszt takiego ubezpieczenia to 100 PLN/os./turnus, - istnieje możliwość
doubezpieczenia się i podwyższenia stawki ubezpieczenia od kosztów leczenia. Przy KL 30.000EUR dopłata wynosi 50 PLN/os./turnus. 
Informacje dodatkowe: 
Impreza nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Wycieczki fakultatywne: 
W pobliżu jest wiele ciekawych miejsc, które proponujemy zobaczyć - ***!HIT WYCIECZKOWY - TYLKO W HOTELU BATIS!*** LICHADONISIA ,,GRECKIE SESZELE" Lichades lub
Lichadonisia to skupisko 7 małych wysp w północno-zachodniej części Eubei, między Zatoką Maliacką, a Północną Zatoką Eubejską, położonych między osadą Lichada po stronie
Evii i Kamena Vourla po stronie Fthio�dy. Dziś wyspy te są idealnym miejscem na jednodniowe wycieczki i eksploracje, a krystaliczna woda i niesamowity krajobraz po prostu
zachwycają. Najbardziej znaną spośród urokliwych wysepek jest Monolia z pięknymi piaszczystymi plażami oraz szmaragdowymi wodami. Szczególną atrakcję stanowi focza
rodzina, która przed laty właśnie tam się osiedliła i która chętnie harcuje przed turystami. Podczas wyprawy na wyspy można też podejrzeć zatopiony przed laty wrak statku z
okresu II Wojny Światowej oraz opuszczoną osadę. Podsumowując - wyprawa do jednego z najpiękniejszych zakątków mórz greckich. CENA ok. 35 EUR/os. ATENY Wycieczka do
Aten pozwoli odkryć starożytną część Grecji. W programie zwiedzania - stadion Kalimarmaro, Pałac Prezydencki, Park Zapion, słupy świątyni Zeusa, Łuk Hadriana, Aeropag. W
trakcie wycieczki przespacerujemy się po starożytnej Agorze greckiej i rzymskiej oraz po najstarszej dzielnicy Plaka. Odwiedzimy również Parlament, a na koniec zobaczymy
uroczystą zmianą warty. W drodze powrotnej zatrzymamy się na Termopilach przy pomniku Leonidasa. CENA ok. 45 EUR/os. METEORY Klasztory w Meteorach są
najpopularniejszym miejscem ascezy i modlitwy w Grecji. Jak głosi legenda, mnich Atanazy wzbił się na skrzydłach białego orła by zbudować pierwszy monastyr. Dziś po wielu
wiekach możemy podziwiać rezultat ciężkiej pracy mnichów, niesamowity efekt działań przyrody i moc wiary. Nad niewielką miejscowością Kalambaka, pomiędzy
monumentalnymi skałami znajduje się sześć z 21 zbudowanych klasztorów. Zapierające dech widoki, monumentalna potęga natury gwarantują niezapomniane przeżycia. CENA ok.
35 EUR/os. SKIATHOS Jednodniowy rejs po Zatoce Pagasyjskiej i otwartym Morzu Egejskim to doskonała okazja, aby zobaczyć półwysep Pilion, wspaniałą wyspę Skiathos oraz
wykąpać się w krystalicznych wodach przy jednej z najpiękniejszych plaż Europy - Kukunaries. Odwiedzimy stolicę wyspy - miasteczko Skiathos, które ujmuje swoimi barwami.
Śnieżnobiałe budynki z niebieskimi okiennicami i czerwonymi dachami, różnobarwne bugenwille i inne kwiaty oraz turkusowe morze tworzą niezapomniany klimat. W drodze
powrotnej Kapitan statku dla dopełnienia wrażeń zaprosi do wspólnej zabawy na Metaxa Party. CENA ok. 45 EUR/os. WIECZÓR GRECKI Wspaniała atmosfera w greckim stylu przy
rytmach Greka Zorby. Jedzenie, muzyka buzuki oraz wytrawne wino Recina pozostawią niezapomniane wrażenia z pobytu w Grecji. Grupa folklorystyczna w regionalnych strojach
zaprosi do wspaniałej zabawy przy muzyce granej na żywo, a cały wieczór na długo pozostanie w pamięci. CENA ok. 25 EUR/os. 
Wymagania językowe: 
Na miejscu jest rezydent mówiący również w języku polskim. Recepcja posługuje się językiem miejscowym (grecki) oraz angielskim. 
Wymagania paszportowe, wizowe, sanitarne, zdrowotne: 
Każda osoba, niezależnie od wieku musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, a jej stan zdrowia musi umożliwiać udział w imprezie. Należy również posiadać wymagane
dokumenty covidowe, np. Unijny Paszport Covidowy (lub inny równoważny dokument). 
First Minute: 
Promocja cenowa ważna do wyczerpania promocyjnej puli miejsc.


