INFORMACJE
O IMPREZIE
Oferta 1

Evita Mare 
Grecja / Rodos / Faliraki
Wyżywienie
Zakwaterowanie
Podróż tam
Powrót

All Inclusive
Pokój standard
Wylot z Warszawa do Rodos dnia 28.09.2020 godz. 06:35 - 10:30
Wylot z Rodos do Warszawa dnia 05.10.2020 godz. 20:00 - 22:00

1890
PLN
za osobę

Opis oferty
Warto podkreślić: - Otwarty na sezon 2019 - Nowoczesny wystrój wnętrz - Cicha spokojna okolica - Możliwość korzystania ze zjeżdżalni w hotelu Evita Resort 4*
Okiem Grecosa: Hotel położony w spokojnej okolicy niedaleko rozrywkowego centrum Faliraki łączy to co najlepsze z obu światów. Kameralna atmosfera i nowoczesny design obiektu
sprawiają, że obiekt zachęca nie tylko dobrą lokalizacją, ale również zapewnia wysoki komfort amatorom plażowania i entuzjastom all inclusive.
Położenie: • ok. 50 m od morza • centrum rozrywkowego Faliraki ok. 1 km • lotnisko ok. 18 km
Plaża: • ok. 50 m od hotelu, dojście ulicą • piaszczysta, łagodne wejście do wody • leżaki i parasole (odpłatnie) • ręczniki plażowe (kaucja ok. 10 EUR) • nagradzana Błękitną Flagą
Hotel: • cztery budynki jednopiętrowe oraz cztery budynki parterowe • wybudowany na sezon 2019 • Wi-Fi (bezpłatnie) • restauracja główna i bar • Hotel nie posiada usprawnień dla
osób o ograniczonej sprawności ruchowej • 60 pokoi • kategoria lokalna 4* (oczekuje)
Pokoje: Standard • 2-3 os. (22 m2) • dostawka dla 3. osoby • jedno pomieszczenie • Wi-Fi (bezpłatne) • klimatyzacja indywidualna (bezpłatna) • sejf (płatny ok. 15 EUR/tydz) • TV-Sat
• łazienka - prysznic, suszarka • balkon Standard ekonomiczny • 2-3 os. (22 m2) • dostawka dla 3. osoby • jedno pomieszczenie • Wi-Fi (bezpłatne) • klimatyzacja indywidualna
(bezpłatna) • sejf (płatny ok. 15 EUR/tydz) • TV-Sat • łazienka - prysznic, suszarka • balkon • zlokalizowany na terenie całego hotelu
Wyżywienie: All Inclusive: • do kolacji obowiązuje strój formalny • śniadanie, lunch, kolacja - w formie bufetu • przekąski, ciasta (w wyznaczonych barach i godzinach) • lokalne napoje
bezalkoholowe (10.00–23.00) • lokalne napoje alkoholowe (11.00–23.00)
Pełen relaks: Pełen relaks bezpłatnie • basen ze słodką wodą • leżaki i parasole przy basenie • możliwość korzystania ze zjeżdżalni Evita Resort 4* (wymagane wcześniejsze zgłoszenie)
Dla dzieci: • menu dla dzieci • krzesełka w restauracji • łóżeczka dla dzieci na życzenie • Dzieci pobyt gra s - 1. dziecko do 13 lat
Cena obejmuje: Przelot samolotem Polska - Grecja - Polska, opłatę lotniskową, opłatę za wylot z lotniska lokalnego, noclegi, wyżywienie, opiekę rezydenta, transfer lotnisko - hotel lotnisko, ubezpieczenie podstawowe T.U. EUROPA (9 500 EUR), NNW (1 000 EUR) i bagażu (100 EUR).
Cena nie obejmuje: * Wariant Podstawowy ubezpieczenia TU Europa nie obejmuje ochrony na wypadek COVID-19, chorób przewlekłych, szkód pod wpływem alkoholu oraz
uprawiania sportów wysokiego ryzyka. * Od dnia 1.01.2018 r. zgodnie z prawem greckim wszedł w życie podatek od noclegów, naliczany za pokój za każdą dobę pobytu. Jego
wysokość jest uzależniona od kategorii obiektu: 1* i 2* - ok. 0,50 EUR za pokój/noc, 3* - ok. 1,50 EUR za pokój/noc, 4* - ok. 3 EUR za pokój/noc, 5* - ok. 4 EUR za pokój/noc
Errata: Do opisu hotelu została wystawiona errata. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się: h ps://www.grecos.pl/wazne-dokumenty.

Veneto Poland
177885222
biurov@poczta.fm
P. Skargi 9, 39-300 Mielec
177885222
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

