LEFKADA 11-18.08.2017
Na wakacyjny wypoczynek połączony z windsurfingiem zapraszamy na grecką Lefkadę.
To idealne miejsce, dla tych którzy chca ropocząć swoją przygodę z windsurfingiem, jak również tych, którzy chcą poprawić swoje
umiejętności. Nasz instruktor-Paweł Satowski czeka na Was od 14 lipca do 1 września 2017.
Termin wyjazdu:
11.08.2017 – 18.08.2017 (8 dni / 7 nocy )
Warszawa - Preweza (WAWPVK)
Preweza - Warszawa (PVKWAW)
11.08.2017 – 18.08.2017 (8 dni / 7 nocy )
Katowice - Preweza (KTWPVK)
Preweza - Katowice (PVKKTW)
Zakwaterowanie:
Vassiliki Bay 3*/2 posiłki
Enodia 4*/ all incl.
Cennik:
11-18 sierpnia 2017

Vassiliki Bay 3*/HB-2 posiłki

Enodia 4*/ all incl

Cena za os. w pok. dwuosobowym

2684 PLN

3990 PLN

Cena za os. w pok. jednoosobowym

3749 PLN

-----

Cena dostawki dla dziecka do 13l

1390 PLN

1730 PLN

Obowiązkowa opłata TFG

15 PLN

15 PLN

Szkolenie windsurfingowe (4 h x 6 dni)

600 PLN

600 PLN

Wypożyczenie sprzętu windsurfingowego w Club Vass

1050 PLN

1050 PLN

* TFG- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ( obowiązek opłaty od 26.11.2016)
1) Pobyt, cena zawiera:
-przelot w dwie strony zgodnie z planem lotu( wyloty z WAW, KTW )
- 7 noclegów w hotelu Vassiliki Bay ( 500 m od bazy Club Vass) lub Enodia ( 30 m od bazy)
- wyżywienie zgodnie z obowiązującym w wybranym hotelu
- transfery osób: lotnisko-hotel-lotnisko
- ubezpieczenie podstawowe, KL do 15 000 EUR
2) Wypożyczenie sprzętu w bazie Club Vass przez cały tydzień - nie tylko w trakcie szkolenia, ubezpieczenie sprzętu w cenie
( chyba, że uszkodzenie sprzętu nastąpi wskutek umyślnego działania lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia) oraz SUPy.
Uwaga! Wypozyczalnia "pool system"- korzystamy ze sprzętu będącego na wyposażeniu bazy, bez wskazywania przy rezerwacji
konretnej deski.
3) Szkolenie - prowadzone przez polskiego instruktora 4 godziny dziennie szkolenia na wodzie (cena szkolenia
niezawierawypożyczenia sprzętu na czas szkolenia, wypożyczenie sprzętu płatne dodatkowo)

1) VASSILIKI BAY 3*/HB
Opis oferty: Kameralny hotel atrakcyjnie położony w centrum urokliwej
miejscowości - Vasiliki z lokalnymi tawernami i portem rybackim. To
idealne miejsce dla wielbicieli sportów wodnych. Blisko stąd do
najpiękniejszych plaż Lefkady - Porto Katsiki, Agiofili i Egremni, znanych z
doskonałych warunków do uprawianiu surfingu. W hotelu mały basen,
zadbane pokoje i restauracja serwująca śniadania i obiadokolacje. Domowa
atmosfera i miła obsługa sprawia, że każdy czuje się tutaj jak u siebie.
Położenie: w centrum VASILIKI, najbliższe sklepy i bary ok. 20 m od
hotelu; ok. 60 km od portu lotniczego w Prevezie; przystanek autobusowy
ok. 60 m od hotelu.
Plaża: Vasiliki, publiczna, piaszczysto-żwirowa, łagodne zejście do
morza, ok. 70 m od hotelu; w okolicy plaże: Porto Katsiki, Agiofili,
Egremni, publiczne, piaszczysto-kamieniste.
Hotel: trzygwiazdkowy, 39 pokoi, 1 budynek, 3 piętra, winda, hol,
całodobowa recepcja, sejf w recepcji, restauracja śniadaniowa - dania serwowane, kuchnia lokalna; bezpłatny internet
bezprzewodowy; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.
Pokój:
Standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc; suszarka), telewizja
satelitarna, lodówka; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; taras, widok na ogród.
Sport i rozrywka: basen, prostokątny kształt, słodka woda, ok. 50 m², gł. 0,5-1,6 m, jacuzzi, przy basenie bezpłatne parasole i
leżaki; w okolicy sporty wodne.
Kontakt: 0030/2645031077, www.hotelvassilikibay.gr
2) ENODIA 4*/ ALL INCL

Opis oferty: Spokojna okolica, piękne widoki i stylowy hotel w niskiej
zabudowie to wymarzona sceneria na romantyczne wakacje i chill out w
komfortowych warunkach. Zadbane pokoje i suity urządzone są ze smakiem
i funkcjonalnie wyposażone, z wszystkich pokoi podziwiać można
zachwycające widoki na morze lub góry. Hotel jest również doskonałym
wyborem dla wielbicieli sportów wodnych - tuż obok słynna wśród
windsurferów plaża Vasiliki. Blisko stąd również do urokliwego centrum z
portem, z którego odpływają statki na greckie wyspy oraz taksówki wodne
do plaży Agiofili
Położenie: ok. 300 m od centrum VASILIKI ze sklepami i barami, ok. 14
km od Porto Katsiki; ok. 54 km od portu lotniczego w Prevezie; przystanek
autobusowy ok. 100 m od hotelu (Lefkada/ok. 4 EUR)..
Plaża:
Vasiliki, publiczna, piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do morza, ok. 30 m od hotelu, dojście drogą asfaltową, bezpłatne parasole
i leżaki, ręczniki za kaucją (ok. 10 EUR); Agiofili, publiczna, kamienista, łagodne zejście do morza, ok. 4 km od hotelu, do plaży
można dopłynąć taksówką wodną (ok. 4 EUR/os./jedna strona), parasole i leżaki płatne (ok. 5 EUR/komplet).
Hotel: czterogwiazdkowy, stylowy, 35 pokoi, 1 budynek, 2 piętra, winda, eleganckie lobby, całodobowa recepcja, restauracja dania w formie bufetu, kuchnia śródziemnomorska i międzynarodowa, dostępne foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie, bar w lobby;
bezpłatny internet bezprzewodowy; za opłatą, na zapytanie: opiekunka do dziecka; udogodnienia dla niepełnosprawnych - pokój,
rampy, podjazdy; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club.
Pokój:
Standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), nowoczesny i zadbany, 25-35 m², łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka),
internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, polski program, telefon, lodówka, zestaw do kawy/herbaty, sejf; bezpłatne łóżeczko dla
dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon lub taras (stolik i krzesełka), widok na góry lub morze;
Sport i rozrywka:
basen, nieregularny kształt, słodka woda, ok. 130 m², gł. 1,7 m, hydromasaż, brodzik dla dzieci, słodka woda, ok. 5 m², gł. 0,5 m, przy
basenie bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki; siłownia; raz w tygodniu wieczór grecki; za opłatą: sauna; sporty wodne na plaży.
All inclusive:
wczesne śniadanie w restauracji (6.30-7.00; na życzenie); śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (10.15-11.30), obiad (12.30-14.30),
kolacja (19.00-21.30) w formie bufetu w restauracji; podwieczorek (14.30-17.00), przekąski (11.00-12.30) w barze; napoje
bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w barze (10.30-23.00); wymagane noszenie opasek all inclusive.

Kontakt: travel@funsurf.pl, tel (81)4 415 416

