
Agencja Turystyczna ALFA-TOUR
Kleeberga4
56-400 Oleśnica
Tel: 71/399 40 44
Fax: 71/399 40 44
E-mail: alfatour@alfa.olesnica.pl

Oferta 1
Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma
Grecja
Kreta

Meliti Wrocław 02.07.2017
09.07.2017

 2450.00 PLN 4900.00
PLN*

* Cena całkowita:  Dorosły: 2450.00 PLN (12.06.1987) Dorosły: 2450.00 PLN (12.06.1987)
Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Heraklion dnia: 02.07.2017 godz. 12:10 - 16:05
Powrót: Wylot z: Heraklion do Wrocław dnia: 09.07.2017 godz. 09:30 - 11:20
Zakwaterowanie: Pokój 2-osobowy o podwyższonym standardzie z widokiem

na morze
Hotel w mieście: Ajos Nikolaos

Wyżywienie: All Inclusive

Opinia 7islands: Niewątpliwym atutem hotelu jest piękny widok na morze rozpościerający się z każdego pokoju, basenu, tarasu i restauracji. Miła obsługa,
gościnna atmosfera oraz piękna okolica sprawiły, że zyskał grono stałych Klientów. W niedużej odległości od hotelu znajduje się Agios Nikolaos - miasteczko
z przepięknym portem i widokiem na Zatokę Mirabello oraz słynnym jeziorem w centrum miasta. Dobra baza wypadowa do zwiedzania wyspy.
Położenie: Na północno-wschodnim wybrzeżu, na wzgórzu, w miejscowości Havania, ok. 2,5 km od centrum Agios Nikolaos z licznymi kawiarniami,
tawernami i restauracjami, ok. 5 km od miejscowości Elounda, ok. 65 km od lotniska w Heraklionie. Przystanek autobusowy znajduje się ok. 100 m od
hotelu.
Plaża: Ok. 400 m od hotelu, piaszczysto-kamienista. Leżaki i parasole dodatkowo płatne. Przejście na plaże przez ruchliwą ulicę.
Hotel: W przeważającej części odnowiony w latach 2015/2016, elegancki, niewielki hotel z panoramicznym widokiem na morze. Na terenie hotelu znajduje
się recepcja, restauracja (odnowiona w 2016 roku), bar przy basenie, Internet Wi-Fi w częściach wspólnych hotelu, parking. Odpłatnie: kącik internetowy,
sejf w recepcji (ok. 10 euro/tydz.). Kategoria lokalna 3*.
Pokoje: Hotel dysponuje 33 gruntownie odnowionymi w 2015 roku pokojami z łazienką i toaletą oraz balkonem lub tarasem. Wszystkie pokoje wyposażone
są w klimatyzację, telewizję satelitarną, małą lodówkę, suszarkę do włosów. Odpłatnie: sejf (ok. 10 euro/tydz). Rodzaje pokoi: dwuosobowe o
podwyższonym standardzie z widokiem na morze, dwuosobowe o podwyższonym standardzie z widokiem na morze z możliwością 1 dostawki, suite z
widokiem na morze z możliwością 1 dostawki (pokój dzienny i sypialnia).
Wyżywienie: All inclusive: 3 posiłki dziennie w formie bufetu: śniadania (07:30-09:30), obiady (12:30-14:00), kolacje (18:30-20:30). W godzinach
15:00-17:00 dostępna jest kawa, herbata i ciastka. Napoje bezalkoholowe dostępne są w godzinach 10:00-22:30, a lokalne alkohole w godzinach
11:00-22:30. Markowe i importowane alkohole oraz wszystkie zamówienia składane po godzinie 22:30 są dodatkowo płatne.
Sport i rozrywka: Bezpłatnie: basen (leżaki i parasole bezpłatne), tarasy słoneczne z widokiem na morze. Odpłatnie: bilard, tenis stołowy.
Dla dzieci: Hotel wyłącznie dla osób dorosłych.
Kontakt do hotelu: www.melitihotel.com / Tel.: 00 30 284 102 30 67
*: Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz funkcjonowanie poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać nieznacznym
zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które hotelarz nie będzie miał wpływu.
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Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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