


naj chęt niej od wie dza ny kraj przez tu ry stów z Pol ski, Ri wie ra Olim pij ska – miej sce któ re od lat jest ce lem po dró ży or ga ni zo wa -
nych przez na sze biu ro. Wspa nia ła po go da, kry sta licz nie czy ste mo rze, sta ran nie wy se lek cjo no wa ne miej sca w któ rych bę dzie -
cie Pań stwo miesz kać, na sze do świad cze nie wszyst ko to ma my na dzie ję spo wo du je że urlop spę dzo ny za po śred nic twem biu -
ra „Śląsk” bę dzie uda ny i po zo sta wi nie za po mnia ne wra że nia. Pod czas po by tu w Gre cji moż na sko rzy stać z licz nych wy cie czek
or ga ni zo wa nych przez li cen cjo no wa ne biu ro grec kie (z pi lo tem opro wa dza ją cym w ję zy ku pol skim): ME TE ORY, SA LO NI KI,
OLIMP, ATE NY, REJS NA WY SPę SKIA THOS, PI RAC KI REJS, GREC KI WIE CZÓR.

Serdecznie zapraszamy

Lep�to�ka�ria – miej sco wość po ło żo na u stóp
Olim pu wzdłuż brze gu Mo rza Egej skie go, sły -
ną ce go z kry sta licz nie czy stej wo dy, z pięk ną
piasz czy sto -żwi ro wą pla żą, z bo iska mi do siat -
ków ki, prysz ni ca mi, licz ny mi nad mor ski mi
ka wia ren ka mi, gdzie pi je my ka wę le żąc w le -
ża ku i wsłu chu je my się w szum mor skich fal,
za pew nia wszyst ko co nie zbęd ne do peł ne go
re lak su, cze ka ją licz ne re stau ra cje (ta wer ny)
ze wspa nia ły mi po tra wa mi kuch ni grec kiej
i wi na mi o sma ku słoń ca, ka wiar nie z pysz ną
lo do wą ka wą fra pe, skle py z bo ski mi owo ca mi
i przy sma ka mi, z któ rych sły nie Gre cja. Osob -
ny roz dział to bo ga ta ofer ta wy ro bów złot ni -
czych i fu trzar skich. Cze ka row nież wspa nia ła
po go da i nie zwy kle go ścin ni lu dzie.

Pa�ra�lia – ku rort na Ri wie rze Olim pij skiej
po ło żo ny nad brze giem Mo rza Egej skie go
z za pie ra ją cym dech wi do kiem na Olimp,
pięk na zróż ni co wa na piasz czy sta pla ża,
usy pa ne z ka mie ni mo la, licz ne nad mor skie

ka wia ren ki z le ża ka mi i pa ra so la mi, 
ta wer ny, bo iska do siat ków ki, wszyst ko to
po zwa la roz ko szo wać się cu dow nym re lak -
sem. Mia stecz ko ma kil ka dep ta ków z nie -
zli czo ny mi skle pa mi (ele ganc kie fu tra,
wy ro by złot ni cze, grec kie spe cja ły, pa miąt -
ki, odzież), wie le re astau ra cji i ka wiar ni
ser wu ją cych da nia i przy sma ki grec kiej
kuch ni, dys ko te ki, kor ty itd. Re asu mu jąc
miej sce dla lu dzi ak tyw nych.

Nei�Po�ri – miej sco wość na czę sto od wie dza nej
przez tu ry stów Ri wie rze Olim pij skiej. Ze wzglę -
du na ka me ral ną at mos fe rę oraz ła god ne zej -
ście do mo rza i de li kat ny pia sek do sko na ła dla
osób, któ re chcą uciec od co dzien ne go zgieł ku
a tak że dla osób z ma ły mi dzieć mi. Moż na za -
uro czyć się nad mor ską pla żą cią gną cą się
przez wie le ki lo me trów ob ser wu jąc jed no cze -
śnie do sko na le wi docz ny ma syw Olim pu.
Wzdłuż sze ro kiej na 200 m pla ży, na któ rej za -
wsze moż na zna leźć wol ne i spo koj ne miej sce,

roz cią ga się nad mor ska pro me na da z licz ny mi
skle pa mi, ta wer na mi i re stau ra cja mi. W Nei
Po ri moż na sko rzy stać z to ru kar tin go we go,
kor tów te ni so wych, ba se nu, bo isk ze sztucz ną
na wierzch nią czy pójść do lu na par ku.

Ko�ki�no�Ne�ro – to miej sce wy bra ne przez nas
z my ślą o tu ry stach chcą cych spę dzić wa ka cje
w spo sób ak tyw ny, z da la od naj więk sze go tło -
ku se zo no we go. Jest to ma lut ka wio ska, w któ -
rej pod czas se zo nu let nie go prze by wa do 1500
osób. Ko ki no Ne ro le ży w od le gło ści oko -
ło 150 km na po łu dnie od Sa lo nik w głę bo kiej
do li nie ogra ni czo nej po obu stro nach łań cu -
cha mi gór Ossa. Ca ła miej sco wość ukry ta jest
w gę stym na tu ral nym le sie, stwa rza ją cym swo -
isty ła god ny mi kro kli mat, mniej uciąż li wy dla
Eu ro pej czy ków. Wo da w kra nach na da je się
bez po śred nio do pi cia a miej sco we źró dło
(od nie go po cho dzi na zwa do li ny i miej sco wo -
ści – Czer wo na Wo da) po sia da wła ści wo ści
lecz ni cze.

Realizacja poligraficzna: STP „KorGraf”, 40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 15/12, tel. 32 354 09 88, 32 781 06 48

Grecja

Wi�ta�my� ser�decz�nie� i za�pra�sza�my� do sko�rzy�sta�nia� z przy�go�to�wa�nej� przez� na�sze� biu�ro
ofer�ty� wy�po�czyn�ku� nad cie�pły�mi� mo�rza�mi.� W ro�ku 1990� pierw�si� klien�ci� za po�śred�nic�twem
na�sze�go� biu�ra� wy�je�cha�li� z Pol�ski,� w opar�ciu� o zdo�by�te� do�świad�cze�nia� ofe�ru�je�my� w tym� ro�ku
wa�ka�cyj�ne�po�by�ty�w GRE�CJI,�CZAR�NOGÓRZE�–�No�wość�i�WŁO�SZECH.

Pra�cow�ni�cy�Biu�ra�Po�dró�ży�Śląsk

Zapraszamy
na naszą stronę internetową

www.but.slask.pl
lub

www.slask.turystyka.net

Biuro nasze jest wpisane do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Śląskiego pod nr.: 707.
Biuro posiada gwarancję ubezpieczeniową o numerze: 02.387.760
udzieloną przez AXA T.U. i A. S.A.
Na stronie internetowej znajdziecie także inne dodatkowe oferty wypoczynku, 
które nie są umieszczone w katalogu.
Zainteresowanych organizacją wypoczynku dla grup
(wycieczki, obozy, kolonie, zielone szkoły) prosimy o kontakt bezpośredni.
40-094 Ka to wi ce, ul. Sło wac kie go 16
32 253 83 80 • 32 258 89 09 • slask@post.pl

• Am ba sa da Pol ski w Gre cji – Ate ny +30 2106 797 700, +30 6936 554 629
• Kon su lat Pol ski w Gre cji – Sa lo ni ki +30 2310 288 205
• Czas lo kal ny – po prze kro cze niu gra ni cy Grec kiej na le ży prze su nąć wska zów ki ze gar ka o 1 godz. do przo du
• Am ba sa da Pol ski w Czarnogórze – Podgorica +38 2673 26071
• Am ba sa da Pol ski we Włoszech – Rzym +39 335 598 5212
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ŚWiAd CZe niA W Ce nie: Za kwa te ro wa nie w pokoju (9 noc le gów) z peł -
nym wę złem sa ni tar nym i anek sem ku chen nym. Ubez pie cze nie:
KL NNW. UWA GA: Oso by prze wle kle cho re mu szą po wia do mić biu ro
w ce lu zmia ny ubez pie cze nia v Opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat -
na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za -
cję, ba rek i wi deo. Autobusy kursują według ustalonego rozkładu v Ist -
nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia w miejscowej tawernie (9 śnia -
dań i obia doko la cji) za 380 zł v Na miej scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia
z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze -
wod ni kiem w ję zy ku pol skim v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów
zniż ka wy no si 100 zł od oso by.

Grecja LEPTOKARIA

Symbol 
imprezy

Terminy Pełnopłatny
za 3. osobę 

w apartamencie

GP/02 29.05 – 09.06.2016 789,– 449,–

GP/04 07.06 – 18.06.2016 839,– 449,–

GP/06 16.06 – 27.06.2016 889,– 449,–

GP/08 25.06 – 06.07.2016 1059,– 449,–

GP/10 04.07 – 15.07.2016 1249,– 499,–

GP/12 13.07 – 24.07.2016 1249,– 499,–

GP/14 22.07 – 02.08.2016 1249,– 499,–

GP/16 31.07 – 11.08.2016 1249,– 499,–

GP/18 09.08 – 20.08.2016 1249,– 499,–

GP/20 18.08 – 29.08.2016 1249,– 499,–

GP/22 27.08 – 07.09.2016 939,– 449,–

GP/24 05.09 – 16.09.2016 889,– 449,–

GP/26 14.09 – 25.09.2016 789,– 449,–

GP/28 23.09 – 04.10.2016 689,– 449,–

Apar tho tel naj wyż szej kla sy, no wo bu do wa ny, bar dzo bli sko
pla ży, od da lo ny rap tem o 150 m od cen tral ne go dep ta ku, na -
szym zda niem stan dard apar ta men tow ca Atrium 2 od po wia da
co naj mniej czte rem gwiazd kom ho te lo wym. W bu dyn ku dys -
po nu je my ca łą kon dy gna cją na któ rej znaj du je się 7 po koi
z trze ma miej sca mi do spa nia w każ dym. Apar ta ment skła da
się z po ko ju, anek su ku chen ne go w peł ni wy po sa żo ne go
(pie cyk, lo dów ka, sztuć ce, garn ki, na czy nia, czaj nik) i no wo -
cze śnie za aran żo wa nej ła zien ki (z su szar ką). W po ko jach znaj -
du je się: in dy wi du al nie ste ro wa na kli ma ty za cja (płat na do dat -
ko wo 5€/po kój/dzień), TV SAT – te le wi zo ry z pła ski mi ekra na -
mi, WiFi, po ściel oraz przy bo ry do utrzy ma nia czy sto ści.
W ręcz ni ki i środ ki czy sto ści na le ży się za opa trzyć we wła snym
za kre sie. Na par te rze do dys po zy cji na szych go ści znaj du je się
ca ło do bo wa re cep cja, ogól nie do stęp ne to a le ty oraz miej sce
do zło że nia ba ga żu w trak cie wy mia ny grup. Ist nie je szan sa, że
w kom plek sie Atrium 2 bę dzie już ba sen ale nasz grec ki kon -
tra hent uza leż nia je go po wsta nie od otrzy ma nia od po wied niej
zgo dy na bu do wę.
UWA GA: ko rzy sta nie z kli ma ty za cji nie jest ob li ga to ryj ne.

v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz.
13.00, na to miast opu ścić apar ta ment na le ży do godz. 9.00

v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo nym miej -
scu (do dyspozycji naszych klientów jest dostępna toaleta) i cie -
szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji.

v W pokojach kwaterujemy w zależności od potrzeb 2 lub 3 osoby.

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT

NOWOŚĆ

2016

Atrium 2 Apartamenty kategorii LUX
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ŚWiAd CZe niA W Ce nie: Za kwa te ro wa nie w apar ta men tow cu Oce anic
w po ko jach dla 2-, 3-, 4-osób z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cją (płat -
na 5€/dzień/po kój), TV, 9 noc le gów, prze jazd au to ka rem v Ubez pie cze nie:
KL NNW. UWA GA: Oso by prze wle kle cho re mu szą po wia do mić biu ro
w ce lu zmia ny ubez pie cze nia v Opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat -
na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję,
ba rek i wi deo. Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz dy znaj du -
ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Ist nie je moż li wość wy ku pie nia
wy ży wie nia (9 śnia dań i 9 obia do ko la cji) za 380 zł v Na miej scu ist nie je
moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez
biu ro grec kie z prze wod ni kiem w ję zy ku pol skim v Ist nie je moż li wość łą cze -
nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł od oso by.

NEI PORIGrecja

Symbol
imprezy

Terminy Pełnopłatny
za 3. i 4. osobę 

w apartamencie

GN/02 29.05 – 09.06.2016 709,– 449,–

GN/04 07.06 – 18.06.2016 729,– 449,–

GN/06 16.06 – 27.06.2016 789,– 449,–

GN/08 25.06 – 06.07.2016 939,– 449,–

GN/10 04.07 – 15.07.2016 1189,– 499,–

GN/12 13.07 – 24.07.2016 1189,– 499,–

GN/14 22.07 – 02.08.2016 1189,– 499,–

GN/16 31.07 – 11.08.2016 1189,– 499,–

GN/18 09.08 – 20.08.2016 1189,– 499,–

GN/20 18.08 – 29.08.2016 1189,– 499,–

GN/22 27.08 – 07.09.2016 839,– 449,–

GN/24 05.09 – 16.09.2016 789,– 449,–

GN/26 14.09 – 25.09.2016 709,– 449,–

GN/28 23.09 – 04.10.2016 709,– 449,–

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT


Vil la Oce anic ofe ru je: spo kój i pry wat ność, po ło żo na jest w now -
szej czę ści miej sco wo ści Nei Po ri, tuż przy pla ży. Z bal ko nów wi -
dać mo rze. Do głów ne go dep ta ku ma my 150 m.
Kwa te ru je my Pań stwa w prze stron nych no wo cze snych po -
miesz cze niach, każ dy po kój ma dwa mał żeń skie łóż ka, WC
z prysz ni cem, du ży bal kon lub ta ras, wy po sa żo ny jest w aneks
ku chen ny z pie cy kiem i lo dów ką, te le wi zor LCD, kli ma ty za cję
(za do dat ko wą opła tą 5€/dzień). W apar ta men tach za sta nie cie
Pań stwo po ściel oraz przy bo ry do utrzy ma nia czy sto ści na to -
miast w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści na le ży za opa trzyć się we wła -
snym za kre sie. 
UWA GA: ko rzy sta nie z kli ma ty za cji nie jest ob li ga to ryj ne.

v Za kwa te ro wa nie po przyjeź dzie, bę dzie od by wać się ok.
godz. 13.00, na to miast opu ścić po kój na le ży do godz. 9.00.

v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo nym miej -
scu i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji.

v W po ko jach w za leż no ści od po trzeb kwa te ru je my 2, 3 lub 4 oso by.

Villa Oceanic Apartamentowiec Klasa Δ’

Sprawdzona

oferta



ŚWiAd CZe niA W Ce nie: Za kwa te ro wa nie w apar ta men tow cu Kostis
w po ko jach 2-, 3- i 4-osobowych z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cją, TV SAT
(9 noc le gów), prze jazd au to ka rem v Ubez pie cze nie: KL NNW. UWA GA:
Oso by prze wle kle cho re mu szą po wia do mić biu ro w ce lu zmia ny ubez -
pie cze nia v Opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od by -
wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo.
Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz dy znaj du ją ce go się
na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Ist nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie -
nia (9 śnia dań i 9 obia do ko la cji) w biu rze – 450 zł v Na miej scu ist nie je
moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych
przez biu ro grec kie z prze wod ni kiem w ję zy ku pol skim v Ist nie je moż li -
wość łą cze nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł od oso by.

Grecja PARALIA

Symbol 
imprezy

Terminy Pełnopłatny
za 3. i 4. osobę 

w apartamencie

GP/02 29.05 – 09.06.2016 689,– 449,–

GP/04 07.06 – 18.06.2016 739,– 449,–

GP/06 16.06 – 27.06.2016 789,– 449,–

GP/08 25.06 – 06.07.2016 939,– 449,–

GP/10 04.07 – 15.07.2016 1189,– 499,–

GP/12 13.07 – 24.07.2016 1189,– 499,–

GP/14 22.07 – 02.08.2016 1189,– 499,–

GP/16 31.07 – 11.08.2016 1189,– 499,–

GP/18 09.08 – 20.08.2016 1189,– 499,–

GP/20 18.08 – 29.08.2016 1189,– 499,–

GP/22 27.08 – 07.09.2016 839,– 449,–

GP/24 05.09 – 16.09.2016 789,– 449,–

GP/26 14.09 – 25.09.2016 689,– 449,–

GP/28 23.09 – 04.10.2016 689,– 449,–
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Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT

NOWOŚĆ

2016

Kostis Apartamenty w hotelu klasy Δ’ 
Apar ta men ty w Ho te lu Ko stis są od da lo ne od mo rza o oko ło 350 m.
War to do dać że znaj du ją się w no wej czę ści Pa ra li, a co za tym idzie są
przy naj pięk niej szym od cin ku pla ży (bar dzo sze ro kiej – 100 m i piasz czy -
stej) dy stans do pla ży spo wo do wa ny jest pa sem ochron nym wy brze ża,
dzię ki któ re mu za li cza się ona do plaż eko lo gicz nych. Ho tel jest  w miej -
scu gdzie spo koj nie moż na za snąć – cen trum Pa ra lii znaj du je się w od le -
gło ści ok. 10 mi nut dro gi spa ce rem. Oko ło 700 m od ho te lu jest su per -
mar ket Lidl, a nie speł na 600 m dzie li nas od Aqua Par ku w Pa ra lii.
Po ko je o wy so kim stan dar dzie są 2-, 3- i 4-oso bo we, Wi Fi do stęp ne
w ho te lu bez płat nie. Każ dy apar ta ment po sia da WC z prysz ni cem, wy -
po sa żo ny aneks ku chen ny z pie cy kiem i lo dów ką, bal kon lub ta ras, kli -
ma ty za cję płat ną do dat ko wo (5€/po kój/dzień) W apar ta men tach znaj -
du je się po ściel oraz przy bo ry do utrzy ma nia czy sto ści, na to miast
w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści na le ży za opa trzyć się we wła snym za kre sie. 
UWA GA: ko rzy sta nie z kli ma ty za cji nie jest ob li ga to ryj ne.

v Za kwa te ro wa nie po przyjeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz. 13.00, na -
to miast opu ścić po kój na le ży do godz. 9.00.

v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo nym miej scu
(do dyspozycji naszych klientów jeste dostępna toaleta) i cie szyć się ca -
łym dniem spę dzo nym w Gre cji.

v W po ko jach w za leż no ści od po trzeb kwa te ru je my 2, 3 lub 4 oso by.



Grecja LEPTOKARIA
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ŚWiAd CZe niA W Ce nie: Za kwa te ro wa nie w apar ta men tow cu Blue Dre am w po -
ko jach 2-, 3-oso bo wych + dostawka z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cją, TV SAT
(9 noc le gów), prze jazd au to ka rem v Ubez pie cze nie: KL NNW. UWA GA: Oso by
prze wle kle cho re mu szą po wia do mić biu ro w ce lu zmia ny ubez pie cze nia v Opie -
ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa -
żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo. Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go
roz kła du jaz dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Trze cia i czwar ta
oso ba w apar ta men cie mo że mieć wy zna czo ne miej sce do spa nia na łóż ku do -
staw nym v Ist nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia na miej scu (9 śnia dań
i obia do ko la cji za ok. 90€) lub w biu rze – 380 zł v Na miej scu ist nie je moż li wość
ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie
z prze wod ni kiem w ję zy ku pol skim. v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów zniż -
ka wy no si 100 zł od oso by.

Symbol imprezy Terminy Pełnopłatny
za 3. i 4. osobę 

w apartamencie

GB/01 25.05 – 05.06.2016 619,– 449,–

GB/03 03.06 – 14.06.2016 729,– 449,–

GB/05 12.06 – 23.06.2016 779,– 449,–

GB/07 21.06 – 02.07.2016 819,– 449,–

GB/09 30.06 – 11.07.2016 1129,– 499,–

GB/11 09.07 – 20.07.2016 1129,– 499,–

GB/13 18.07 – 29.07.2016 1129,– 499,–

GB/15 27.07 – 07.08.2016 1129,– 499,–

GB/17 05.08 – 16.08.2016 1129,– 499,–

GB/19 14.08 – 25.08.2016 1079,– 499,–

GB/21 23.08 – 03.09.2016 1029,– 449,–

GB/23 01.09 – 12.09.2016 819,– 449,–

GB/25 10.09 – 21.09.2016 779,– 449,–

GB/27 19.09 – 30.09.2016 619,– 449,–

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT

Blue Dream Apartamentowiec Klasa Δ’  BlUe dRe Am to obiekt po ło żo ny za to ra mi, od da lo ny o 400 m od pla ży
i 150 m od cen trum, 500 m od supermarketu Lidl. We dług stan da ry za cji Mi ni -
ster stwa Tu ry sty ki Gre cji, po sia da naj wyż szą z moż li wych ka te go rię Δ. Bu dy nek
w ca ło ści po zo sta je do dys po zy cji na szych klien tów. Z okien wi dać w od da li
mo rze i pa smo gór Olim pu. Wszyst kie po ko je ma ją trzy miej sca do spa nia,
to a le ty z ka bi na mi prysz ni co wy mi, bal kon, in dy wi du al nie ste ro wa ną kli ma ty -
za cję bar dzo du żej mo cy w ce nie skie ro wa nia, za my ka ne anek sy ku chen ne
z lo dów ką, dwu pal ni ko wym pie cy kiem elek trycz nym, pod sta wo wym sprzę tem
go spo dar stwa do mo we go, TV SAT, moż li wość ko rzy sta nia (po uzgod nie niu)
z kom pu te ra pod łą czo ne go do in ter ne tu, któ ry znaj du je się w re cep cji, WiFi.
W apar ta men cie za sta ną Pań stwo po ściel oraz przy bo ry do utrzy ma nia czy sto -
ści, w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści trze ba się za opa trzyć we wła snym za kre sie.

v Za kwa te ro wa nie po przyjeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz. 13.00, na -
to miast opu ścić po kój na le ży do godz. 9.00.

v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo nym miej scu i cie -
szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji.

Sprawdzona

oferta
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ŚWiAd CZe niA W Ce nie: Za kwa te ro wa nie w willi Mewa w po ko jach dla
2-, 3, 4-osób z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cją (płat na 5€/dzień/po kój),
TV, WiFi, 9 noc le gów, prze jazd au to ka rem v Ubez pie cze nie: KL NNW. UWA -
GA: Oso by prze wle kle cho re mu szą po wia do mić biu ro w ce lu zmia ny
ubez pie cze nia v Opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od -
by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo.
Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz dy znaj du ją ce go się
na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Ist nie je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia
na miej scu (9 śnia dań i obia do ko la cji) za 380 zł v Na miej scu ist nie je moż li -
wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro
grec kie z prze wod ni kiem w ję zy ku pol skim v Ist nie je moż li wość łą cze nia
tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł od oso by.

NEI PORIGrecja

Symbol
imprezy

Terminy Pełnopłatny
za 3. i 4. osobę 

w apartamencie

GN/01 25.05 – 05.06.2016 689,– 449,–

GN/03 03.06 – 14.06.2016 739,– 449,–

GN/05 12.06 – 23.06.2016 789,– 449,–

GN/07 21.06 – 02.07.2016 939,– 449,–

GN/09 30.06 – 11.07.2016 1189,– 499,–

GN/11 09.07 – 20.07.2016 1189,– 499,–

GN/13 18.07 – 29.07.2016 1189,– 499,–

GN/15 27.07 – 07.08.2016 1189,– 499,–

GN/17 05.08 – 16.08.2016 1189,– 499,–

GN/19 14.08 – 25.08.2016 1099,– 449,–

GN/21 23.08 – 03.09.2016 899,– 449,–

GN/23 01.09 – 12.09.2016 819,– 449,–

GN/25 10.09 – 21.09.2016 779,– 449,–

GN/27 19.09 – 30.09.2016 689,– 449,–

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT

Villa Mewa Klasa Δ’ 
Vil lA me WA to ka me ral ny obiekt po ło żo ny na po cząt ku miej sco -
wo ści od da lo ny o pa rę kro ków od pla ży (z bal ko nów wi dać mo rze
lub pa smo Gór Olim pu), na wie czor ny spa cer głów nym dep ta -
kiem trze ba dojść 100 m. Do Pań stwa dys po zy cji od da je my prze -
stron ne po ko je 2-, 3- i 4-oso bo we, no wo cze śnie i gu stow nie
urzą dzo ne, każ dy ma: WC z prysz ni cem, du ży bal kon, wy po sa żo -
ny jest w aneks ku chen ny z pie cy kiem, lo dów ką, sztuć ca mi, na czy -
nia mi i pod sta wo wy mi garn ka mi, te le wi zor z pła skim ekra nem,
kli ma ty za cję (za do dat ko wą opła tą 5€/po kój/dzień) i Wi Fi. 
W apar ta men tach za sta nie cie Pań stwo po ściel oraz przy bo ry
do utrzy ma nia czy sto ści na to miast w ręcz ni ki i środ ki czy sto ści
na le ży za opa trzyć się we wła snym za kre sie 
UWA GA: ko rzy sta nie z kli ma ty za cji nie jest ob li ga to ryj ne.

v Za kwa te ro wa nie po przyjeź dzie, bę dzie od by wać się ok.
godz. 13.00, na to miast opu ścić po kój na le ży do godz. 9.00.

v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo nym miej -
scu i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji.

v W po ko jach w za leż no ści od po trzeb kwa te ru je my 2, 3 lub 4 oso by.

NOWOŚĆ

2016



ŚWiAd CZe niA W Ce nie: Za kwa te ro wa nie w po ko jach z WC i prysz ni cem
(9 noc le gów) v Ubez pie cze nie: KL NNW. UWA GA: Oso by prze wle kle
cho re mu szą po wia do mić biu ro w ce lu zmia ny ubez pie cze nia v Opie ka
re zy den ta v Pla ża jest bez płat na v Trans port od by wa się au to ka rem
wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za cję, ba rek i wi deo. Au to bu sy kur su ją we -
dług usta lo ne go roz kła du jaz dy znaj du ją ce go się na ostat niej stro nie
ka ta lo gu v Trze cia i czwar ta oso ba w pokoju – wspólne spanie v Ist nie -
je moż li wość wy ku pie nia wy ży wie nia (9 śnia dań i obia do ko la cji)
za 450 zł v Na miej scu ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul -
ta tyw nych or ga ni zo wa nych przez biu ro grec kie z prze wod ni kiem w ję zy -
ku pol skim v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł
od oso by.

Grecja KOKINO NERO
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Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT

Symbol
imprezy

Terminy Pełnopłatny
za 3. i 4. osobę 

w apartamencie

GK/01 25.05 – 05.06.2016 449,– 399,–

GK/03 03.06 – 14.06.2016 449,– 399,–

GK/05 12.06 – 23.06.2016 449,– 399,–

GK/07 21.06 – 02.07.2016 449,– 399,–

GK/09 30.06 – 11.07.2016 499,– 399,–

GK/11 09.07 – 20.07.2016 499,– 399,–

GK/13 18.07 – 29.07.2016 499,– 399,–

GK/15 27.07 – 07.08.2016 499,– 399,–

GK/17 05.08 – 16.08.2016 499,– 399,–

GK/19 14.08 – 25.08.2016 499,– 399,–

GK/21 23.08 – 03.09.2016 499,– 399,–

GK/23 01.09 – 12.09.2016 449,– 399,–

GK/25 10.09 – 21.09.2016 449,– 399,–

GK/27 19.09 – 30.09.2016 449,– 399,–

Posejdon Klasa turystyczna 
Stu dia od da ją ce grec kie kli ma ty, bu dy nek usy tu owa ny bez po -
śred nio przy pla ży oto czo ny ogro dem, skrom nie urzą dzo ny.
Na to miast nie do prze ce nie nia jest je go lo ka li za cja usy piać i bu -
dzić bę dzie Pań stwa szum mor skich fal. Do cen trum mia stecz ka
spa cer po trwa 5 mi nut. Po ko je po sia da ją: ła zien kę z prysz ni -
cem, bal kon lub ta ras, aneks ku chen ny (wy po sa żo ny w lo dów -
kę, ku chen kę, garn ki, na czy nia i sztuć ce). W po ko jach moż -
na kwa te ro wać dwie do czte rech osób (w po ko ju są dwa
sto sun ko wo sze ro kie łóż ka). Stan dard tu ry stycz ny.
UWA GA: cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty meldunkowej 50€
od osoby pełnopłatnej i 30€ od 3 i 4 osoby w pokoju.

v Za kwa te ro wa nie po przy jeź dzie, bę dzie od by wać się ok.
godz. 13.00, na to miast opu ścić apar ta ment na le ży do godz. 9.00

v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo nym miej -
scu i cie szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Gre cji.

NOWOŚĆ

2016
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Czarnogóra sUTOMORE

ŚWiAd CZe niA W Ce nie: Za kwa te ro wa nie w apar ta men tow cu Smilja w po -
ko jach dla 2-, 3-, 4-osób z WC i prysz ni cem, kli ma ty za cją (płat na
25€/pobyt/po kój), TV, 9 noc le gów, prze jazd au to ka rem v Ubez pie cze nie:
KL NNW. UWA GA: Oso by prze wle kle cho re mu szą po wia do mić
biu ro w ce lu zmia ny ubez pie cze nia v Opie ka re zy den ta v Pla ża jest bez -
płat na v Trans port od by wa się au to ka rem wy po sa żo nym w WC, kli ma ty za -
cję, ba rek i wi deo. Au to bu sy kur su ją we dług usta lo ne go roz kła du jaz dy znaj -
du ją ce go się na ostat niej stro nie ka ta lo gu v Ist nie je moż li wość wy ku pie nia
wy ży wie nia na miej scu (9 śnia dań i 9 obia do ko la cji) za 280 zł v Na miej scu
ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z wy cie czek fa kul ta tyw nych or ga ni zo wa nych
przez miejscowe biu ro turystyczne z prze wod ni kiem w ję zy ku pol skim
v Ist nie je moż li wość łą cze nia tur nu sów zniż ka wy no si 100 zł od oso by.

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT

Symbol
imprezy

Terminy Pełnopłatny
za 3. i 4. osobę 

w apartamencie

CZ/01 07.06 – 18.06.2016 739,– 539,–

CZ/02 16.06 – 27.06.2016 789,– 589,–

CZ/03 25.06 – 06.07.2016 999,– 699,–

CZ/04 04.07 – 15.07.2016 1099,– 799,–

CZ/05 13.07 – 24.07.2016 1099,– 799,–

CZ/06 22.07 – 02.08.2016 1099,– 799,–

CZ/07 31.07 – 11.08.2016 1099,– 799,–

CZ/08 09.08 – 20.08.2016 1099,– 799,–

CZ/09 18.08 – 29.08.2016 1099,– 799,–

CZ/10 27.08 – 07.09.2016 789,– 589,–

CZ/11 05.09 – 16.09.2016 739,– 539,–

Smilja Apartamenty *** 

NOWOŚĆ

2016

Nasz bu dy nek jest jed nym z naj now szych bu dyn ków w Su to mo re.
Do dys po zy cji na szych klien tów jest 17 w peł ni wy po sa żo nych apar ta -
men tów dla 4, 3 i 2 osób. W skład każ de go wcho dzi po kój dzien ny z kli -
ma ty za cją ste ro wa ną in dy wi du al nie i te le wi zo rem, aneks ku chen ny wy -
po sa żo ny w pły ty grzew cze – elek trycz ne, lo dó wkę, szaf ki, sztuć ce, ta le -
rze, kub ki, garn ki, bal kon lub ta ras ze sto li kiem i krze sła mi, łóż ka (po sia -
da ją po ściel na to miast w ręcz ni ki mu si cie się Pań stwo za opa trzyć sa mi),
ła zien kę z umy wal ką, prysz ni cem i WC. Wa dą a za ra zem ol brzy mią za le -
tą jest je go po ło że nie – obiekt usy tu owa ny jest 10 mi nut spa ce rem
(po pła skim te re nie) od każ dej z trzech plaż – głów nej w cen trum mia sta
i dwóch nie zwy kle uro kli wych plaż kli fo wych – dla chęt nych co dzien nie
ist nie je moż li wość do wo zu i po wro tu z pla ży bu sem. Cen trum mia sta
z du ży mi mar ke ta mi i bar dzo gwar ną – a wręcz gło śną uli cą han dlo wą,
na któ rej ży cie trwa do go dzi ny 1.00 i dłu żej, też od da lo ne jest o 10 mi -
nut spa ce rem. Nasz au to kar pod jeż dża bez po śred nio pod bu dynek,
co w Czar nej Gó rze ze wzglę du na jej ukształ to wa nie jest ewe ne men tem,
tak że w przy pad ku wy mia ny grup obiekt dys po nu je od po wied nim miej -
scem gdzie moż na zło żyć ba gaż i sko rzy stać z ma łe go bar ku i to a let. 
UWA GA: ko rzy sta nie z kli ma ty za cji nie jest ob li ga to ryj ne.

v Za kwa te ro wa nie po przyjeź dzie, bę dzie od by wać się ok. godz. 13.00, na -
to miast opu ścić po kój na le ży do godz. 9.00.

v W tym cza sie bę dzie moż na zło żyć ba ga że w wy zna czo nym miej scu i cie -
szyć się ca łym dniem spę dzo nym w Czarnogórze.

v W po ko jach w za leż no ści od po trzeb kwa te ru je my 2, 3 lub 4 oso by.



v Ce na za 7 dni za ca ły apar ta ment v W ce nę wli czo no po da tek VAT, gaz, prąd i wodę v Koszt prze jaz du nie wli czo no w ce nę v Kau cja zwrot na wy no si 200€
v Opłata klimatyczna ok. 1€ dzień/osoba nie wlliczona

TYP „A” bezpośrednio przy plaży
TYP „G” 100-500 m od plaży z basenem

Or ientacyjny  rozkład pokoi  w apartamentach

Apartament dla 3 osób

TYP „C” bezpośrednio przy plaży
TYP „F” 100-300 m od plaży
TYP „I” 100-500 m od plaży z basenem

Apartament dla 5 osób

TYP „B” bezpośrednio przy plaży
TYP „E” 100-300 m od plaży
TYP „H” 100-500 m od plaży z basenem

Apartament dla 4 osób

CENNIK APARTAMENTÓW 2016 (cena za siedem dni pobytu w złotych z opłaconymi mediami)

TYP 30.04-14.05.2016 14.05-21.05.2016 21.05-25.06.2016 25.06-16.07.2016
16.07-13.08.2016 13.08-20.08.2016APARTAMENTU 10.09-01.10.2016 03.09-10.09.2016 27.08-03.09.2016 20.08-27.08.2016

A – 3 870 / 790 1360 / 1230 1700 / 1550 2150 / 2050 2680 / 2550 2830 / 2700
B – 4 1090 / 990 1550 / 1400 1960 / 1770 2490 / 2370 3200 / 3040 3390 / 3220
C – 5 1360 / 1230 1730 / 1560 2220 / 1980 2980 / 2830 3620 / 3440 3770 / 3590

E – 4 900 / 810 1470 / 1330 1700 / 1550 2180 / 2070 2780 / 2640 2940 / 2800
F – 5 980 / 890 1540 / 1390 1770 / 1600 2260 / 2150 2940 / 2800 3090 / 2940

G – 4 830 / 750 1130 / 1020 1500 / 1350 2070 / 1970 2560 / 2440 2680 / 2550
H – 5 900 / 810 1400 / 1270 1700 / 1530 2680 / 2550 2830 / 2700 3020 / 2870

Bezpośrednio przy plaży

100-300 metrów od plaży

150-500 metrów od plaży z basenem

Włochy LIDO DI JEsOLO
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last minute obowiązuje do 30.03.2016 r. lub do wyczerpania oferowanej puli apartamentów – czerwone ceny

Apartamenty 
Apar ta men ty to nie krę pu ją ce, sa mo dziel ne i wy god ne miesz ka nia, po ło żo ne
do 500 m od mo rza. Skła da ją się z anek su ku chen ne go (lo dów ka, pie cyk ku chen ny,
sprzęt go spo dar stwa do mo we go), ła zien ki z prysz ni cem, po ko je w za leż no ści
od wy bra ne go ty pu apar ta men tu. W apar ta men tach nie ma bie li zny po ście lo wej,
ręcz ni ków oraz środ ków czy sto ści. W ce nę wli czo no sie dem noc le gów, ko rzy sta nie
z pla ży (dla 1 apar ta men tu 1 pa ra sol + 2 le ża ki, ser wis pla żo wy 15.05-15.09.2016),
media. Ist nie je moż li wość do jaz du au to ka rem za do dat ko wą opła tą.

v Za kwa te ro wa nie: so bo ta godz. 17.00-19.00 v Wy kwa te ro wa nie: so bo ta godz. 10.00.
UWA Gi: Apar ta ment na le ży po zo sta wić w czy sto ści tj.: wy nieść śmie ci, opróż nić i wy -
myć lo dów kę, wy myć na czy nia, po sprzą tać aneks ku chen ny. W in nym przy pad ku z kau -
cji zwrot nej zo sta nie po trą co na na leż ność za sprzą ta nie. Biu ro nie po no si od po wie dzial -
no ści za znisz cze nia, zgu by i kra dzie że v W apar ta men cie nie po win no miesz kać wię cej
osób niż po da no w umo wie z klien tem v Obo wiąz ko wo na le ży wy ku pić ubez pie cze nie
NW i KL (zgod nie z Usta wą o Usłu gach Tu ry stycz nych z dnia 29.08.97). 



Włochy LIDO DI JEsOLO

mi CHe lAn Ge lo – apar ta men to wiec, 4-pię tro wy bu dy nek, wy po sa żo ny w win -
dę, pry wat ny par king (bez moż li wo ści re zer wa cji), w po bli żu Piaz za Mi la no, nie -
speł na 100 me trów od pry wat nej pla ży. Wszyst kie apar ta men ty po sia da ją
TV -SAT, sejf, bal kon lub ta ras. Apar ta ment TYP „F”: trzy po ko jo we miesz ka nie dla
6 osób – po kój dzien ny z roz kła da ną so fą dla 2 osób, aneks ku chen ny, 1 sy pial nia
z 2 łóż ka mi, 1 sy pial nia z łóż kiem pię tro wym. Ła zien ka z prysz ni cem, bal kon.

v Za kwa te ro wa nie: so bo ta godz. 17.00-19.00 v Wy kwa te ro wa nie: so bo ta godz. 10.00.
UWA Gi: Apar ta ment na le ży po zo sta wić w czy sto ści tj.: wy nieść śmie ci, opróż nić i wy myć lo -
dów kę, wy myć na czy nia, po sprzą tać aneks ku chen ny. W in nym przy pad ku z kau cji zwrot nej
zo sta nie po trą co na na leż ność za sprzą ta nie v Biu ro nie po no si od po wie dzial no ści za znisz -
cze nia, zgu by i kra dzie że v W apar ta men cie nie po win no miesz kać wię cej osób niż po da no
w umo wie z klien tem v Obo wiąz ko wo na le ży wy ku pić ubez pie cze nie KL (zgod nie z Usta wą
o Usłu gach Tu ry stycz nych z dnia 29.08.97).

Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają należny podatek VAT

Ceny i TeRminy: miCHelAnGelo TyP „F”

Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają należny podatek VAT

Symbol
imprezy

Terminy
za 4 osoby    
w apart.

za 5 osoby    
w apart.

za 6 osoby    
w apart.

WMIC/H01 30.04 – 07.05.2016 905 / 815 940 / 850 1050 / 950

WMIC/H02 07.05 – 14.05.2016 905 / 815 940 / 850 1050 / 950

WMIC/H03 14.05 – 21.05.2016 1225 / 1100 1360 / 1220 1480 / 1340

WMIC/H04 21.05 – 28.05.2016 1770 / 1590 1840 / 1660 2070 / 1860

WMIC/H05 28.05 – 04.06.2016 1260 / 1135 1320 / 1190 1480 / 1330

WMIC/H06 04.06 – 11.06.2016 1260 / 1135 1320 / 1190 1480 / 1330

WMIC/H07 11.06 – 18.06.2016 1770 / 1590 1840 / 1660 2070 / 1860

WMIC/H08 18.06 – 25.06.2016 1520 / 1440 1580 / 1500 1770 / 1680

WMIC/H09 25.06 – 02.07.2016 2000 / 1900 2100 / 1990 2230 / 2120

WMIC/H10 02.07 – 09.07.2016 2000 / 1900 2100 / 1990 2230 / 2120

WMIC/H11 09.07 – 16.07.2016 2330 / 2210 2450 / 2320 2600 / 2470

WMIC/H12 16.07 – 23.07.2016 2780 / 2640 2940 / 2790 3090 / 2930

WMIC/H13 23.07 – 30.07.2016 2780 / 2640 2940 / 2790 3090 / 2930

WMIC/H14 30.07 – 06.08.2016 2780 / 2640 2940 / 2790 3090 / 2930

WMIC/H15 06.08 – 13.08.2016 2780 / 2640 2940 / 2790 3090 / 2930

WMIC/H16 13.08 – 20.08.2016 2900 / 2755 3090 / 2930 3240 / 3080

WMIC/H17 20.08 – 27.08.2016 2330 / 2210 2450 / 2320 2600 / 2470

WMIC/H18 27.08 – 03.09.2016 1770 / 1590 1840 / 1660 2070 / 1860

WMIC/H19 03.09 – 10.09.2016 1430 / 1290 1580 / 1420 1730 / 1560

WMIC/H20 10.09 – 17.09.2016 905 / 815 940 / 850 1050 / 950

WMIC/H21 17.09 – 24.09.2016 905 / 815 940 / 850 1050 / 950

WMIC/H22 24.09 – 01.10.2016 905 / 815 940 / 850 1050 / 950

v Ce na za 7 dni za ca ły apar ta ment v W ce nę wli czo no po da tek VAT, me dia v Kosz tu prze jaz -
du nie wli czo no w ce nę v Kau cja zwrot na wy no si 200€ v Opła ta kli ma tycz na 1€/dzień/oso -
ba nie wli czo na v Me dia wli czo ne w ce nę.

last mi nu te obo wią zu je do 30.03.2016 r. lub do wy czer pa nia ofe ro wa nej pu li
apar ta men tów – czer wo ne ce ny



Michelangelo Apartamentowiec Typ „F”

v Ce na za 7 dni za ca ły apar ta ment v W ce nę wli czo no po da tek VAT v Kosztu prze jaz du nie
wli czo no w ce nę v Kau cja zwrot na wy no si 200€ v Opłata klimatyczna 1€/dzień/osoba nie
wliczona v Media wliczone w cenę.

last mi nu te obo wią zu je do 30.03.2016 r. lub do wy czer pa nia ofe ro wa nej pu li
apar ta men tów – czer wo ne ce ny

Symbol
imprezy

Terminy Typ G-3 Typ H-5

WBE/01 30.04 – 07.05.2016 830 / 750 940 / 850

WBE/02 07.05 – 14.05.2016 830 / 750 940 / 850

WBE/03 14.05 – 21.05.2016 970 / 875 1320 / 1190

WBE/04 21.05 – 28.05.2016 1500 / 1350 1840 / 1660

WBE/05 28.05 – 04.06.2016 1080 / 975 1320 / 1190

WBE/06 04.06 – 11.06.2016 1080 / 975 1320 / 1190

WBE/07 11.06 – 18.06.2016 1500 / 1350 1840 / 1660

WBE/08 18.06 – 25.06.2016 1290 / 1230 1580 / 1500

WBE/09 25.06 – 02.07.2016 1930 / 1830 2190 / 2080

WBE/10 02.07 – 09.07.2016 1930 / 1830 2190 / 2080

WBE/11 09.07 – 16.07.2016 1930 / 1830 2190 / 2080

WBE/12 16.07 – 23.07.2016 2560 / 2430 3050 / 2900

WBE/13 23.07 – 30.07.2016 2560 / 2430 3050 / 2900

WBE/14 30.07 – 06.08.2016 2560 / 2430 3050 / 2900

WBE/15 06.08 – 13.08.2016 2560 / 2430 3050 / 2900

WBE/16 13.08 – 20.08.2016 2670 / 2540 3200 / 3040

WBE/17 20.08 – 27.08.2016 2260 / 2150 2560 / 2430

WBE/18 27.08 – 03.09.2016 1500 / 1350 1840 / 1660

WBE/19 03.09 – 10.09.2016 1130 / 1020 1540 / 1390

WBE/20 10.09 – 17.09.2016 830 / 750 940 / 850

WBE/21 17.09 – 24.09.2016 830 / 750 940 / 850

WBE/22 24.09 – 01.10.2016 830 / 750 940 / 850
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Ceny i TeRminy: BenelUxBeneleux Apartamentowiec Typ „G” i „H”

Re Zy den CjA Be ne lUx – od da lo na jest nie speł na 100 me trów od pry wat nej pla ży
gdzie ma cie Pań stwo do swo jej dys po zy cji pa ra sol i dwa le ża ki. Re zy den cja po sia da
ba sen dla do ro słych i dla dzie ci, win dę, par king. Każ dy po kój jest gu stow nie urzą dzo -
ny, prze stron na ła zien ka z WC i prysz ni cem, do brze za opa trzo ny aneks ku chen ny, TV,
ta ras lub bal kon. Przy re zer wa cji moż na za mó wić za do dat ko wą opła tą kli ma ty za cję
(60€ za ty dzień za apar ta ment) oraz Wi Fi (30€ za ty dzień). Apar ta ment Typ „G” – jed -
no po ko jo we miesz ka nie dla 3 osób, po kój dzien ny z trze ma miej sca mi do spa nia,
anek sem ku chen nym, ła zien ka, prąd, wo da, gaz w ce nie. Apar ta ment Typ „H” – dwu -
po ko jo we miesz ka nie dla 5 osób, po kój dzien ny z roz kła da ną so fą dla 2 osób, aneks
ku chen ny, sy pial nia z 3 miej sca mi do spa nia, ła zien ka, prąd, wo da, gaz w ce nie.

v Za kwa te ro wa nie: so bo ta godz. 17.00-19.00 v Wy kwa te ro wa nie: so bo ta godz. 9.00.
UWA Gi: Apar ta ment na le ży po zo sta wić w czy sto ści tj.: wy nieść śmie ci, opróż nić i wy myć lo -
dów kę, wy myć na czy nia, po sprzą tać aneks ku chen ny. W in nym przy pad ku z kau cji zwrot nej zo -
sta nie po trą co na na leż ność za sprzą ta nie v Biu ro nie po no si od po wie dzial no ści za znisz cze nia,
zgu by i kra dzie że v W apar ta men cie nie po win no miesz kać wię cej osób niż po da no w umo wie
z klien tem v Obo wiąz ko wo na le ży wy ku pić ubez pie cze nie KL (zgod nie z Usta wą o Usłu gach
Tu ry stycz nych z dnia 29.08.97).



POLSKA – CZARNOGÓRA – Sutomore

POLSKA – GRECJA

Wyjazd
z Polski

dopłata miejsce zbiórki

11.30 – Bielsko-Biała (Dolna płyta PKS)

15.10 – Chałupki (przejście graniczne Chałupki)

11.45 60 zł Częstochowa (parking z McDrive z McDonald’s – do potwierdzenia przy 8 osobach)

13.30 – Gliwickie (Centrum Handlowe – Europejskie Centrum, parking przy McDonald’s)

13.00 – Katowice (PKS ul. P. Skargi)

11.00 60 zł Kędzierzyn K. (Dworzec PKP – do potwierdzenia przy 8 osobach)

11.30 40 zł Kraków (stacja paliw ARGE ul. Pasternik 66 – do potwierdzenia przy 8 osobach)

10.00 90 zł Łódź Fabryczna (parking od ul. Kilińskiego – do potwierdzenia przy 8 osobach)

10.45 60 zł Opole (Okrąglak ul. Oleska 77 – do potwierdzenia przy 8 osobach)

09.30 90 zł Pabianice (Dom Towarowy „Trzy Korony” – do potwierdzenia przy 8 osobach)

09.00 90 zł Piotrków Tryb. (stacja benzynowa z McDonald’s – do potwierdzenia przy 8 osobach)

12.00 – Pszczyna (plac za Kaufalndem, ul. Broniewskiego)

14.15 – Rybnik (Dworzec Komunikacji Miejskiej, ul. Budowlanych stanowisko 11)

12.20 – Tychy (Hotel Tychy)

08.00 150 zł Warszawa (ul. E. Plater koło Sali Kongresowej – do potwierdzenia przy 8 osobach)

14.50 – Wodzisław (Dworzec PKS przy Galerii Karuzela)

09.30 90 zł Wrocław (ul. Sucha – do potwierdzenia przy 8 osobach)

11.00 – Żywiec (Dworzec PKP)

ok. 11.00 – Sutomore – Czarnogóra

Wyjazd
z Polski

dopłata miejsce zbiórki
Powrót

do Polski

07.45 – Bielsko-Biała (Dolna płyta PKS) 18.45

06.00 – Chorzów (koło basenu) 20.25

05.15 60 zł Częstochowa* (Parking z McDrive obok stacji BP) 21.15

05.15 – Gliwice (Dworzec PKS, ul. Pionierow 8) 21.30

06.30 – Katowice (ul. P. Skargi, PKS) 20.00

04.35 60 zł Kędzierzyn-Koźle* (Dworzec PKP) 22.15

05.20 40 zł Kraków* (Stacja paliw ARGE, ul. Pasternik 66) 20.35

03.15 90 zł Łódź* (Łódź Fabryczna, parking od ul. Kilińskiego 23.15

03.30 60 zł Opole* (Okrąglak, ul. Oleska 70) 23.20

03.30 90 zł Pabianice* (Dom Towarowy Trzy Korony) 23.00

04.15 90 zł Piotrków Trybunalski* (Stacja benzynowa z McDonald‘s) 22.15

07.10 – Pszczyna (pl. za Kauflandem, ul. Broniewskiego) 19.20

06.50 – Tychy (Hotel Tychy) 19.40

01.40 150 zł Warszawa* (ul. E. Plater, koło Sali Kongresowej) 23.55

02.00 90 zł Wrocław* (ul. Sucha, przed budynkiem PKP) 00.30

05.35 – Zabrze (pl. Warszawski) 20.50

08.15 – Żywiec (Dworzec PKP) 18.15

ok. 13.00 – Leptokaria – Grecja ok. 20.00

POLSKA – WŁOCHY Lido di Jesolo – Bibione
Wyjazd
z Polski

miejsce zbiórki
Powrót

do Polski

16.15* Łódź (Stacja BP róg ulic Kolumny i Rzgowskiej, k/Carrefour) 11.45

17.15* Piotrków Tryb. (ul. Słowackiego 103, k/Juventuru) 10.45

16.30* Wrocław (CH Bielany, parking przy McDrive, vis a vis Obi) 11.45

18.30* Częstochowa (McDrive w kierunku jazdy) 11.30

18.00* Opole (Dworzec Główny PKP) 10.00

18.30* Kraków (Stacja paliw ARGE, ul. Pasternik 66) 09.30

18.00* Strzelce Opolskie (Hotel Leśny) 09.30

18.30 Gliwice (Dworzec PKS, Ul. Pionierów 8) 09.00

20.00 Katowice (Dworzec PKS, ul. P. Skargi) 08.00

20.30 Tychy (Stacja benzynowa „Bliska” przy trasie) 07.30

20.45 Pszczyna (stacja benzynowa obok IG LOGISTIC) 07.15

21.00 Bielsko-Biała (Dworzec PKS, Dolna płyta) 07.00

21.45 Cieszyn (Stacja benzynowa ORLEN) 06.15

Wyjazd z Włoch

09.30 Lido di Jesolo (Piazza Mazzini/Aurora) 20.15

12.30 Bibione Spiaggia (Parking przy Lunaparku) 18.00

UWA GA: Wszyst kie oso by ko rzy sta ją ce z prze jaz du au to ka ro we go zo bo wią za ne są do kon tak tu z pi lo tem/re zy den tem EPT w ce lu
po twier dze nia do kład nej go dzi ny i miej sca zbiór ki przy po wro cie v Dzieci 2-15 lat i seniorzy powyżej 60 – 10% żniżki v Dopłata
za powrót po 2 tygodniach lub więcej 100 zł v * do potwierdzenia przy 6 osobach.

Ce nA oBej mU je: v Ce na w dwie stro ny dla Klien tów nie ko rzy sta ją cych z na szej ofer ty ka ta lo go wej 499 zł v Ce na w jed ną stro nę
299 zł, ce ny za wie ra ją po da tek VAT v Po łą cze nie an te no we* są re ali zo wa ne przy mi ni mum ośmiu oso bach.

Ce nA oBej mU je: v Ce na w dwie stro ny dla Klien tów nie ko rzy sta ją cych z na szej ofer ty ka ta lo go wej 499 zł v Ce na w jed ną stro nę
299 zł, ce ny za wie ra ją po da tek VAT v Po łą cze nie an te no we* są re ali zo wa ne przy mi ni mum ośmiu oso bach.


