Kreta + Santorini

BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL
Oddział I: ul. Słowackiego 16, 35-060 Rzeszów Tel. 790-319-139
Oddział II: ul. Mickiewicza 4, 37-300 Leżajsk Tel. 731-789-482
e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl

CENA:

2 855 zł/os.

Wypoczynek na Krecie z wycieczką na Santorini
Cena zawiera:





Przelot Kraków-Chania- Kraków ( linie rejsowe Ryanair )
Zakwaterowanie na 8 dni/ 7 noclegów w hotelu Happy Days 4 *
bilet lotniczy , transfer lotnisko - hotel – lotnisko
składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFC)









opłaty lotniskowe,
opiekę polskojęzycznego rezydenta,
ubezpieczenie Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG) NNW, KL, bagaż, OC organizatora,
VAT.
Wyżywienie Śniadania i Obiadokolacje
Rejs na Santorini
Wąwóz Samaria
Kreta nieznana i Chania ( na potwierdzenie za 38 EUR)

Cena nie zawiera:



dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych,
wycieczek fakultatywnych.

W trakcie pobytu w cenie odbędą się :

REJS NA SANTORINI
Santorini jest uroczą, malowniczą wysepką, której nie
można porównać do żadnej innej. Wyróżniają czarny
piasek i białe domy, błękitna tafla morza, powulkaniczne
krajobrazy. W epoce brązu na Santorini wybuchł wulkan, konserwując zabudowania w lawie. Znajdują się tu
ślady cywilizacji z XII i VI w. p.n.e. Najwięcej znalezisk
pochodzi z czasów panowania na wyspie Ptolemeuszów
i z późniejszych okresów. Wyspa zachwyca klifowymi
zboczami, z których rozciąga się fantastyczny widok na
urwisko Caldera. W czasie rejsu można zażywać kąpieli
słonecznych na pokładzie statku.

WĄWÓZ SAMARIA
Jednodniowa wycieczka w rejon zachodniego wybrzeża wyspy należy do najbardziej fascynujących.
Celem wycieczki jest wąwóz Samaria, położony w
masywie Gór Białych (Lefka Ori), zaliczany do europejskich cudów natury. Przez tysiąclecia woda
rzeźbiła wąwóz, który sięga od wyżyny Omalos aż
do Morza Libijskiego. Liczy sobie 18 km długości,
jego szerokość waha się od 3 do 40 m, a głębokość
wynosi miejscami nawet do 600 m. Jest to najdłuższy wąwóz w Europie. W cieniu rozłożystych cyprysów wiedzie w dół wąwozu ścieżka o długości
ok. 800 m, która przecina koryto rzeki i rumowiska
kamieni. Podczas marszu można podziwiać dziką
przyrodę - rzadkie gatunki kwiatów i krzewów. Na
końcu wędrówki docieramy do Agia Roumeli,
gdzie po długim marszu można się odświeżyć w wodzie i zjeść lunch. Następnym punktem wycieczki jest rejs statkiem. Wycieczka jest unikalną szansą na podziwianie kontrastów kreteńskich krajobrazów – gór i morza, północy i południa wysp

Kreta nieznana i Chania
– wycieczka do centralno-zachodniej części Krety. Pod tą
niepozorną nazwą kryją się perełki środkowej Krety. Na
początku wycieczki jedyne słodkowodne jezioro wyspy Kournas. Dalej trasa prowadzi szlakiem kreteńskich wiosek do Argiroupoli (tzw. Srebrne Miasto), w pobliżu którego można podziwiać wspaniałe wodospady. Następnie
przeprawa na półwysep Akrotiri gdzie spoczywa wielki
grecki polityk Vanizelos. Na zakończenie zwiedzanie miasta Chania – jednego z najpiękniejszych na wyspie, gdzie
plątanina wąskich, urokliwych uliczek niezmiennie wprawia w zachwyt odwiedzających (wycieczka dla Gości hoteli z okolicy Rethymno, Plakias i Georgioupolis)

Opis oferty:
Kompleks składa się z części Lefkoniko Bay i Lefkoniko Beach. Miła, rodzinna atmosfera to niewątpliwie zasługa właścicieli, którzy doglądają tu każdego szczegółu. Hotel jest wymarzonym miejscem na wakacje z
dziećmi - wygodne studia i apartamenty z aneksami kuchennymi świetnie sprawdzą się nawet dla 4-os. rodziny.
Niedaleko stąd do centrum Rethymno z ładną starówką i wenecką fortecą.
Idealnym miejscem na wakacje z rodziną jest kompleks
dwóch hoteli Lefkoniko Bay i Lefkoniko Beach, które w swoich przestronnych apartamentach z wydzieloną kuchnią pomieszczą nawet cztery osoby. Ogromnym atutem ośrodka jest
niepowtarzalna, przyjazna atmosfera, o którą dbają sympatyczni właściciele. Aktywnym gościom polecamy wycieczkę
do pobliskiego centrum Rethymno słynącego z weneckiej
fortecy i urokliwego starego miasta.
Położenie:
ok. 1 km od centrum RETHYMNO, ok. 50 m od sklepów i barów; ok. 65 km od portu lotniczego w Chanii, ok. 80 km od
portu lotniczego w Heraklionie; w pobliżu hotelu znajduje się
przystanek autobusowy.
Plaża:
publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza, ok. 80 m od
hotelu (przejście przez ulicę), parasole i leżaki płatne (ok. 8
EUR/parasol i leżak).

Hotel:
trzygwiazdkowy, zadbany, Lefkoniko Bay - zbudowany w 1999 r., 2 budynki, Lefkoniko Beach - zbudowany w
1987r., odnowiony w 2003 oraz 2013 r., 1 budynek, 143 pokoje,
4 piętra, 3 windy, przestronne lobby, całodobowa recepcja; restauracja Othello w budynku głównym Lefkoniko Bay - dania w
formie bufetu, kuchnia grecka i międzynarodowa, raz w tygodniu kuchnia tematyczna - grecka i włoska, dostępne foteliki dla
dzieci, dania wegetariańskie, bar Horizon, punkt wymiany walut;
sala konferencyjna dla 70 osób, taras z widokiem na basen, bezpłatny internet bezprzewodowy w lobby; za opłatą: punkt internetowy, sejf w recepcji (2 EUR/dzień), lekarz na wezwanie, pralnia; występują różnice poziomów; hotel nie
akceptuje kart kredytowych.

Studio:
Standardowy:
2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 25-30 m², zadbane, indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna lub prysznic,
wc; suszarka), internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna,
telefon, aneks kuchenny, zestaw do kawy/herbaty, lodówka;
bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed
przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka).

Apartament:
Standardowy:
2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 35-45 m², zadbany, wyposażenie jak w studio; apartament za dopłatą.

Sport i rozrywka:
2 baseny przy części Lefkoniko Beach: nieregularny kształt, słodka woda, ok. 100 m², gł. 0,6-3,2 m, brodzik dla
dzieci, słodka woda, ok. 20 m², gł. 0,6 m, nieregularny kształt, słodka woda, ok. 45 m², gł. 1,4 m, basen przy
części Lefkoniko Bay: nieregularny kształt, słodka woda, ok. 65 m², gł. 0,6-2,8 m, przy basenach bezpłatne parasole i leżaki; tenis stołowy, rzutki, piłkarzyki; w sezonie animacje: gry i zabawy, wieczorami muzyka na
żywo, karaoke, przedstawienia; Goście mogą korzystać z infrastruktury obu części hotelowych.

