
 ŘECKO
Leptokaria

Atraktivní pobytové zájezdy do letoviska  LEPTOKARIA  - přímo pod Olympem na pobřeží Egejského
moře, asi 90 km pod Soluní. Místní mikroklima s minimálními srážkami a stálými teplotami ovzduší je
vhodné pro astmatiky a alergiky. Najdete zde mnoho obchodů, restaurací, taveren, trh - nejvybavenější
letovisko na Olympské riviéře.

Termín – 2018
LET BRNO

Dní/
nocí

Cena/os.
studia Siros

SLEVY:

Dospělá osoba na přistýlce                                    -100,- / noc
Dítě do 15 roků na přistýlce                       -250,- / noc
Dítě do 2 let bez letenky a lůžka                             ZDARMA
Dítě do 6 let bez lůžka, s letenkou                           7.990,-Kč

PŘÍPLATKY:

Kompletní pojištění (vč. léčebných  výloh a storna)                    
                          - dospělí                                       33,-/os./den
                          - děti do 15 let                              23,-/os./den

Jednolůžkový pokoj                                          350,-/noc

Stravování:         polopenze                                         330,-/os. 
                           večeře                                               215,-/os.

                     

KOM 4. 6. - 15. 6. 12/10 7370
15. 6. - 25. 6. 11/10 10590

25. 6. - 6. 7. 12/11 11890

6. 7. - 16. 7. 11/10 12390

16. 7. - 27. 7. 12/11 12890

27. 7. - 6. 8. 11/10 12390

6. 8. - 17. 8. 12/11 12890

17. 8. - 27. 8. 11/10 12390

27. 8. - 7. 9. 12/11 11790

7. 9. - 17. 9. 11/10 10690

KOM 17. 9. - 3. 10. 17/15 8890
V r. 2018 se bude na místě pobytu vybírat taxa ve výši cca 1 – 1,5€/pokoj/noc.

V ceně je:  ubytování,  letenka Brno – Soluň – Brno,  (KOM – jedna cesta let,  jedna cesta bus),  transfer  ze Soluně
do Leptokarie a zpět; letištní, bezpečností a palivová taxa á 2.150,-Kč; delegát v místě pobytu; závěrečný úklid 

Ubytování: 
Studia mají vždy vlastní sociální zařízení a kuchyňku, terasu nebo balkón.
Ve  studiích  nejsou  věci  osobní  a  hygienické  potřeby,  ručníky,  mycí  a
úklidové prostředky,  zápalky,  žehlička. Lůžka jsou s povlečením.  Voda je
pitná.  Kuchyně  jsou  vybaveny  základním  vybavením  (lednice,  vařič,
základní nádobí).
penzion SIROS – 2 lůžková studia (možnost 1 přistýlky) s klimatizací, TV,
cca 80 m od pláže. 

Stravování:  Vaření  v kuchyňkách nebo lze dokoupit  – večeře,  polopenze,
výběr z jídelního lístku, nápoje nejsou v ceně. Stravu lze prodávat i na méně dnů. 

Výlety: Olymp + Lifidra, Alikies, Kateriny - vodní park, Meteora, pirátská plavba, řecký večer,… Platí se na místě. 

Různé: Pouze letenka = 8.500,-Kč. Pláž je písčitá, moře bez ježků. Voda v bytech je ohřívána slunečními kolektory.
Na dvě dospělé osoby má jedno dítě slevu na přistýlku. Přistýlka je většinou na tzv. francouzské posteli (1a půl lůžka). 

Palivový příplatek: 
Ceny leteckých zájezdů zahrnují  zálohovou částku základního palivového příplatku. Dojde-li  ke zvýšení palivového
příplatku ze strany leteckých společností, může CK klientům toto zvýšení před odletem doúčtovat.

Zájezd je pojištěn proti úpadku CK.
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