Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "Citybreak w Atenach"
Dojazd własny: Nie
Standard:

4 gwiazdki

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc samolocie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila lub dzwoniąc: biuro@viator.pl
Ceny są promocyjne i mogą być niedostępne na każdy z terminów. Sugerujemy rezerwację z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
PLAN RAMOWY
Dzień 1 - wylot z Polski, przylot do Aten, podróż do centrum, zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.
Dzień 2 - 3 - pobyt na miejscu (możliwość wydłużenia pobytu o 1 lub więcej dni - zobacz rozkład lotów)
Dzień 4 - opuszczenie hotelu do godzin południowych, podróż na lotnisko, przelot do Polski

Cena zawiera:
- przelot w obie strony samolotem rejsowym Ryan
- odpłata online - dokonywana na 3/4 dni przedwylotem
- zakwaterowanie 3 noclegi w hotelu 3***/4**** wg wyboru
- wyżywienie śniadania
- bagaż nierejestrowany podręczny - 1 torba lub plecak (wymiary 55cm x 40cm x 20cm do 10kg) + dodatkowo 1 mała torba (wymiary 35cm x 20cm x 20cm) - Ryan;
- podatki lotniskowe,
- ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
- opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie zawiera:
Cena nie zawiera - nieobowiązkowo:
- bagaż rejestrowy do 20 kg od 210 zł/sztuka /w 2 strony - linie Ryan; opłaty za bagaż w sezonie (do końca września, święta) oraz dokonywane po zakupie biletów mogą
być wyższe
- dopłata do pokoju 1 osobowego + około 40% (nie przyjmujemy osób na dokwaterowanie)
- transferów z lotniska i po mieście - lotnisko jest połącznone z centrum metrem (lub autobusami/kolejką) bilet od 6 eur

Rozkład lotów:
-z
-z
-z
-z
-z

Warszawy (Modlin): codziennie,
Poznania: poniedziałek, piątek,
Krakowa: środa, sobota,
Katowic: czwartek, niedziela,
Berlina: codziennie.

Dodatkowe loty od maja:
- z Rzeszowa: środa - pobyty tylko na 7 noclegów
- z Łodzi: sobota - pobyty tylko na 7 noclegów
- z Gdańska: poniedziałek, piątek
Możiwość wydłużenia pobytu o kolejną noc - od 80 zł/os

Noclegi

Athens Odeon Hotel znajduje się w centrum Aten, tuż obok The Sanctuary of Artemis i Dora Stratou Greek Dances Theatre, 400 metrów od Akropolu, w
pobliżu stacji metra Metaxourgio. Ten tradycyjny budynek został odnowiony w 2009.
Odeon (
gwiazdek)

W każdym z 55 pokoi hotelu goście znajdą Wi-Fi, klimatyzację, telewizor, balkon oraz łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów.
Opcja wyżywienia obejmuje treściwe śniadanie w formie bufetu zimnego, podawane w restauracji. Goście mogą odpocząć w barze koktajlowym

serwującym wyszukane napoje.

Lotus (4
gwiazdki)

Ten czterogwiazdkowy hotel butikowy jest dogodnie położony niedaleko stacji metra Metaxourgeio. Od ateńskich zabytków dzieli go krótki spacer. Obiekt
oferuje gustownie urządzone pokoje z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu i telewizorem. Klimatyzacją i ogrzewaniem można sterować
indywidualnie.
Wielojęzyczny personel recepcji jest do dyspozycji Gości przez całą dobę.
Z hotelu można bez trudu dojechać metrem do Akropolu, Narodowego Muzeum Archeologicznego oraz najpopularniejszych atrakcji i dzielnic Aten.

Miasta
Ateny

Kraje

Grecja

Grecja kolebka kultury. Pasjonaci historii sztuki będą czuć się tu jak w raju, mogąc obejrzeć słynne budowle i rzeźby. Tutaj swój początek miały Igrzyska
Olimpijskie. Grecja to również kraj wielu rozrywek, pięknych plaż i kulinarnych przysmaków. To kraina pełna słońca, uroku i spokoju. Ciepłe morza i
niekończące się plaże gwarantują udany wypoczynek.

Terminy

Terminy (w dół)

Opcje (w prawo)

od: 12-01-2018
do: 30-03-2018

od: 01-04-2018
do: 17-06-2018

od: 18-06-2018
do: 30-09-2018

hotel 3***

hotel 4****

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Cena katalogowa (os. dorosła):
599,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
749,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
599,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
749,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
749,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
899,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
749,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
899,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
899,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 049,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
899,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 049,00 zł

Dodatki
obowiązkowe

opcjonalne
- dopłata do pok. 1-os (40,00 zł)

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Balice

Kraków

00:00

50,00 zł

Modlin

Warszawa

00:00

0,00 zł

Rębiechowo

Gdańska

00:00

50,00 zł

Ławica

Poznań

00:00

0,00 zł

Schonefeld

Berlin

00:00

0,00 zł

Pyrzowice

Katowice

00:00

50,00 zł

Lublinek

Łódź

00:00

0,00 zł

Jasionka

Rzeszów

00:00

0,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

