
 ŘECKO
Leptokaria, Olympská riviera

LEPTOKARIA - letovisko leží asi 110 km jihozápadně od Soluně přímo
pod  svahy  bájného  Olympu,  na  pobřeží  Egejského  moře.  Místní
mikroklima  s minimálními  srážkami  a  stálými  teplotami  ovzduší  je
vhodné  pro  astmatiky  a  alergiky.  Najdete  zde  mnoho  obchodů,
restaurací,  taveren,  diskoték  a  barů.  Každé  úterý  se  zde  koná  trh.
Na  písčito-oblázkových  plážích  si  můžete  zahrát  volejbal  a  využít
několik  vodních  atrakcí.  Děti  jistě  neodolají  v místním  parku
houpačkám, skluzavkám, trampolínám… Zapůjčit lze motorky, horská
kola  i  auta.  Letovisko  je  ideálním  východiskem  pro  horské  výlety
do pohoří  Olympu.  Setkáte  se
zde  nejen  s  čilým  turistickým
ruchem,  ale  také  s  vrozenou
pohostinností pravých Řeků. 

Ubytování: v penzionech cca 7 – 10 min. chůze od pláže, 2-4 lůžková studia s vlastním
sociálním  zařízením  a  kuchyňským  koutem.  V  penzionech  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).  V  některých  penzionech  možnost  klimatizace  (většinou
za příplatek).

Nabídka vychází z plného obsazení pokojů, tzn. vč. přistýlek. Na jiné obsazení pokojů Vám připravíme zvláštní nabídku.

Termín 
vč. dopravy 2018

Dní/
nocí

Cena/os. 
bez stravy

Termín 
vč. dopravy 2018

Dní/
nocí

Cena/os. 
bez stravy

18. 6. - 28. 6. 11/8 5680 7. 8. - 20. 8. 14/11 6880

26. 6. - 8. 7. 13/10 6490 18. 8. - 29. 8. 12/9 6680

6. 7. - 19. 7. 14/11 6970 27. 8. - 10. 9. 15/12 7480

17. 7. - 1. 8. 16/13 7490 8. 9. - 19. 9. 12/9 5750

30. 7. - 9. 8. 11/8 6270 - - -

V ceně je:  ubytování, doprava zájezdovým busem přes Slovensko,
Maďarsko, Srbsko a Makedonii, pojištění CK proti úpadku.

Stravování:  vlastní  nebo  formou  večeře  za  příplatek  215,-
Kč/os./večeři, do 10r. dětská porce za 170Kč, případně polopenze
á  330Kč/os.polopenze  a  dětská  porce  265Kč  (snídaně
kontinentální, večeře - výběr z jídelního lístku, nápoje nejsou        v
ceně). Stravu lze prodávat i na méně dnů.

Výlety:  Olymp  +  Dion,  Kateriny  +  vodní  park,  Atheny,  kláštery
Meteora,  Lifidra, řecký večer,.. Platí se na místě. 

Pojištění: pojištění léčebných výloh, storna zájezdu a odpovědnosti
za škodu je povinné za příplatek  29Kč/os./den,       do 15 let  =
19Kč/os./den. 

Povinný příplatek: na místě se hradí vratná kauce 100€/skupinu.
V r. 2018 se bude na místě  vybírat taxa   ve výši cca 1 – 1,5€/pokoj/noc.

Různé:  Pláž  je  písčitá,  moře  bez  ježků.  Voda  v  bytech  je  většinou  ohřívána  slunečními  kolektory.  Na  přání  zařídíme
vystoupení skupin (taneční, pěvecké, hudební, mažoretky apod.).

Platí pro skupiny minimálně 20 osob.


