
   
 
           

Grecja 2022 „Radosny turnus”    
Program samolotowy 8 dniowy - 7 noclegów w hotelu LUX 

 
 

 

 
 
 
Zakwaterowanie w hotelu kat ***** położonym na Peloponezie w odległości 110km od ateńskiego lotniska. 
Zespół luksusowych apartamentów hotelowych, położonych w pięknym ogrodzie i palmowym gaju. Teren otaczają 
zielone ścieżki spacerowe, odpowiednie na krótkie relaksujące spacery. Ogrody z palmami, drzewami oliwnymi, 
oleandrami i różnorodnymi sezonowymi kwiatami tworzą idylliczne otoczenie, prawdziwą oazę relaksu.  Obiekt 
położony zaledwie 80 m od morza i plaży, na której do dyspozycji gości bezpłatne leżaki, parasole i beach bar. 
 
Na terenie obiektu do dyspozycji gości: 

• 2 zewnętrzne baseny, kort tenisowy, bilard, tenis stołowy, bary, restauracja, sale konferencyjne,  
• Kryty basen z podgrzewaną wodą  
• Podgrzewane jacuzzi  
• Łaźnia turecka- Hammam 
• 2 sauny 
• Spa Jet 
• Strefa relaksu 
• Siłownia 
• Sala gimnastyczna 
• SPA  (Dział przeciwstarzeniowy, 5 indywidualnych kabin zabiegowych i inne) 
• Salon fryzjerski 
• Spa boutique 

 
 
 

Oferta cenowa w terminach od 01/03/2022- 20/04/2022 & od 01/10-30/10/2022 
 

 CENA DLA GRUPY płatne od 30pax 440€  
  CENA DLA GRUPY płatne od 35pax 430€ 

                                                            CENA DLA GRUPY płatne od 40pax 420€ 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE: 



• 7 NOCLEGÓW w hotelu kat *****zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3 osobowych (z pełnym wyposażeniem + 
A/C) 

• WYŻYWIENIE: śniadania, obiadokolacje w formie bufetu  
• Pakiet napojów z czerwonym lub białym winem domowym, napojami i wodą mineralną do kolacji                                                        
• OPIEKA PILOTA – ANIMATORA w języku polskim na terenie Grecji 
• Jednodniowa wycieczka do stolicy ATENY (autokar, przewodnik, opieka pilota) 
• Jednodniowa wycieczka na PELOPONEZ Kanał Koryncki - NAFPLIO -  EPIDAVROS  (autokar, przewodnik, 

opieka pilota) 
• Bezpłatny dostęp do sauny, łaźni tureckiej i jacuzzi (centrum spa) 
 
W czasie pobytu   gwarantujemy bogaty program animacyjny przygotowany specjalnie dla seniorów  

 
 
DODATKOWE  PROPONOWANE  ŚWIADCZENIA NIE UJĘTE  W  CENIE  

• dopłata do pokoju sgl 35€ za dobę 
• biletów wstępu do zwiedzanych zabytków (osoby powyżej 65 lat 50% zniżka na podanych obiektach 

(Akropol 20€, Epidavros 12€) 
• oplata klimatyczna płatna na miejscu w hotelu  
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