Biuro Podróży ELŻBIETA P. Kot
NMP1
59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00

Oferta 1

Tokalis Bou que Hotel & Spa

Grecja / Nea Agchialos
Wyżywienie
Zakwaterowanie

Śniadania i obiadokolacje
Pokój 2 os.

Organizator

Funclub

Podróż tam

Wyjazd z Legnica do Nea Agchialos dnia 09.08.2022 godz. 02:30 - 00:00

Powrót

Wyjazd z Nea Agchialos do Legnica dnia 20.08.2022 godz. 00:00 - 00:00

2419 PLN
za osobę

Opis oferty
Country:
Grecja
Program ramowy:
1 dzień - wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry. 2 dzień - przejazd przez Serbię, Macedonię. Przyjazd do miejscowości Nea Agchialos w okolicach godziny 16:00,
zakwaterowanie. Zebranie organizacyjne oraz zapisy na wycieczki fakultatywne. 2 - 11 dzień - wczasy w Nea Agchialos oraz wycieczki fakultatywne. Szczegółowy program
zwiedzania Grecji znajduje się w opisie wycieczek fakultatywnych. 11 dzień - dzień wykwaterowanie do godziny 10:00, czas wolny. Wyjazd do Polski w okolicach godziny 20:00.
12 dzień - przejazd przez Grecję, Macedonię, Serbię, Węgry, Słowację i Czechy. Przekroczenie granicy Polski w godzinach wieczornych. Przyjazd do miast zachodniej Polski przed
północą, pozostałe miasta przyjazd dnia 13 po północy.
Zakwaterowanie:
Hotel Tokalis - nowoczesny obiekt położony w centrum malowniczej miejscowości Nea Agchialos. Hotel prowadzony jest przez rodzinę, co sprawia, że goście czują się wyjątkowo.
Bardzo ładne pokoje 2, 3 osobowe wyposażone są w łazienkę, tv, klimatyzację (w cenie), wiﬁ, lodówkę oraz suszarkę do włosów. Każdy pokój posiada balkon. Do dyspozycji gości
hotelowych jest recepcja, lobby hotelowe, restauracja, basen z barem na dachu obiektu, a także SPA (sauna, łaźnia parowa, odpłatnie masaż), leżaki i parasole na plaży
hotelowej. Możliwość darmowego korzystania ze SPA, 3 razy podczas turnusu, po trzy godziny za każdym razem. Pokoje są sprzątane codziennie, a ręczniki wymieniane co 3 dni.
Hotel Tokalis to idealna propozycja dla osób szukających miejsca na wypoczynek rodzinny. Proponujemy pokoje 3 i 4 osobowe. Basen oraz bliskość morza to ogromna zaleta tego
hotelu. Tokalis Bou que Hotel & Spa from PHOENIX AERIAL PHOTOGRAPHY on Vimeo.
W cenie:
zakwaterowanie w hotelu Tokalis***+ w miejscowości Nea Agchialos, 9 noclegów ze śniadaniami, transport autokarem klasy Lux (barek,dvd, toaleta), opieka rezydenta na miejscu.
Dodatkowo płatne obowiązkowo:
ubezpieczenie KL/NNW: 90 PLN/os., dopłata do wyżywienia HB (9 obiadokolacji): 90 EUR/os., Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20 PLN/os.,
opłata klimatyczna (płatna w autokarze) - 15 EUR/os.,
Dodatkowo płatne opcjonalnie:
pakiet 3 ubezpieczeń w jednym: KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ w cenie specjalnej 150 PLN, Kup Sobie Spokój: 80 PLN/os., (daje możliwość bezkosztowej
rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami paliwowymi i kursowymi. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata za usługę "Kup Sobie
Spokój" nie podlega zwrotowi), ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 100 PLN/os., bezpieczny bagaż: 50 PLN/os., rezerwacja miejsc w autokarze: 50 PLN/os., wycieczki
fakultatywne,
Wyżywienie:
Obowiązkowo należy wykupić wyżywienie HB (9 śniadań i 9 obiadokolacji) w cenie 100 EUR/os.
Opis miejsca:
Nea Agchialos - mała miejscowość turystyczna położona we wschodniej Grecji na Riwierze Tesalskiej nad zatoką Pagasyjską. Dzięki położeniu, pięknej przyrodzie, atrakcjom oraz
gościnności mieszkańców zasługuje ona na miano miejscowości idealnej na wymarzony wypoczynek oraz idealną bazę wypadową na wycieczki fakultatywne. Nea Agchialos
znajduje się 18 km na połduniowy wschód od historycznego miasta Volos. Plaże w Nea Agchialos są kamieniste oraz żwirkowe z łagodnym zejściem do morza. Ciągną się na
odległość 4 km. W trakcie sezonu miejscowość oferuje wiele atrakcji wodnych m.in. aerobik wodny, lub zajęcia zumby na plaży. Miejscowość zasłynęła również z produkcji
popularnego w całej Grecji alkoholu zwanego Tsipuro, które produkuje się się z tego co pozostało po produkcji wina, czyli z pestek winogron, skórek oraz domieszki soku z
winogron. Tsipuro idealnie komponuje się z małymi przekąskami np.: oliwki, feta,dolmades, których można spróbować w lokalnych tavernach.
Ważne:
Opłata obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi. Z opłaty ﬁnansowane są: checkpointy, parkingi, wydatki
graniczne, taksa (zgodna z ofertą), opłaty
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związane z realizacją programu i inne nieprzewidziane programem. Opłata zbierana jest w autokarze po przekroczeniu granicy Polski. Przejazdy po Polsce mogą być realizowane
autokarem klasy LUX, busem lub samochodem osobowym. Transport autokarem docelowym odbywa się od granicy Polski.
Transport:
transport autokarem trwa około 25 godzin od momentu przekroczenia granicy polskiej, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię, przyjazd do Nea Agchialos w
godzinach popołudniowych, wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych, ze względu na wahadłowe przejazdy autokarów, podany harmonogram może ulec zmianie. ✅
#OdDrzwiDoDrzwi obejmuje wszystkie rezerwacje z dodatkowo płatnym miastem wyjazdowym ✅ wyjazd na imprezę realizowany jest minibusem z miejsca zbiórki w wybranym
mieście wyjazdowym ✅ po zakończeniu imprezy minibus zawozi uczestników pod wskazany adres do 30 km od wykupionego miasta wyjazdowego ✅ #OdDrzwiDoDrzwi nie jest
dodatkowo płatne ✅ #OdDrzwiDoDrzwi realizowane jest bez względu na godzinę powrotu autokaru
Dokumenty:
Do przekroczenia granic niezbędny jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.
Ubezpieczenie:
PROMOCJA ! Pakiet 3 ubezpieczeń w jednym: KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ ubezpieczenie KUP SOBIE SPOKÓJ daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z
imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. Rezygnację należy skutecznie zgłosić do 22 dni przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata za usługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi. ubezpieczenie od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH
daje pełną ochronę w przypadku osób, które cierpią na przewlekłe choroby (między innymi: nadciśnienie, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne i inne)Uwaga: Bez
ubezpieczenia od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu kosztów leczenia lub
następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadkach dolegliwości związanych lub wynikających z przewlekłych zachorowań. ubezpieczenie BAGAŻU pozwala uzyskać
odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty bagażu.Wykupując pakiet 3w1 automatycznie wzrastają sumy ubezpieczenia: koszty leczenia 30.000 EUR, NNW 15.000 PLN,
bagaż 1000 PLN, odpowiedzialność cywilna 5000 EUR. szczegóły: h ps://www.funclub.pl/dokumenty
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