
ŘECKO 2023 - Limnos - Agios Ioannis
PARA THIN ALOS***. Velmi příjemný menší areál v Agios Ioannis s přátelskou atmosférou v klidné zátoce, přímo u moře apláže. Studia Para Thin Alos (což přeloženo znamená „na pláži“) jsou umístěna v pěkné zahradě s květinami, vinnou révou,keři a stromy, která sahá až na pláž. Nejbližší minimarket se nachází hned naproti, jen cca 10 m. Studia jsou situována veskutečně poklidném, relaxačním prostředí letoviska Agios Ioannis, zde najdete 2 vyhlášené taverny s rybími specialitami,plážový bar Raratonga a café bar Ethnic. Hlavní město Myrina je cca 8 km, doporučujeme si během dovolené pronajmoutauto a projet si ostrov. Ve vzdálenosti cca 5-10 minut chůze je kostel Agios Fanourios u jeskyně, který doporučujeme navštívit.Odtud je krásný výhled na letovisko a hotel Porto Plaza. Taxi do Myriny stojí cca 14€/jedna cesta.

Program zájezdu:01. den pátek 15.09. odlet z Prahy v 05.50 hodin, přílet na ostrov Limnos v 11.05 hodin, transfer do letoviskaAgios Ioannis - Para Thin Alos, ubytování.02. den sobota 16.09. volno, odpočinek u moře - možnost fakultativního výletu.až11. den pondělí 25.09. volno, odpočinek u moře - možnost fakultativního výletu.12. den úterý 26.09. transfer na letiště na Limnos, odlet ve 13.05 hodin. Přílet do Prahy ve 14.40 hodin.Létáme s leteckou společností Smart Wings.

Termín zájezdu: 15.09. - 26.09. 2023
Cena zájezdu: osoba na manželském lůžku ve 2L studiu bez stravy VM 21.412,- Kč

osoba na manželském lůžku ve 2L studiu se snídaněmi VM 23.512,- Kč
osoba na manželském lůžku ve 2L studiu s polopenzemi VM 29.308,- Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha - Limnos - Praha, včetně leteckých poplatků, transfery v destinaci, 11x ubytování,stravování dle popisu, služby zástupce TRAVEL FAMILY.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (0,50€ studio/noc), komplexní cestovní pojištění (900,- Kč/osoba/pobyt), fakultativnívýlety a vstupy. Slunečníky a lehátka na pláži jsou zdarma v případě konzumace v baru na pláži.
PITTNER TOUR - cestovní agentura, Karla Poláčka 1370/17, 470 01 Česká LípaMobil: +420 602 447 910, e-mail: ckpittnertour@seznam.cz, www.pittnertour.cz

Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK TRAVEL FAMILY Praha

http://www.pittnertour.cz/
mailto:ckpittnertour@seznam.cz

