ŘECKO 2023 - Rhodos - Stegna
RHODOS - ostrov Rhodos je posetý skalnatými zátokami, hustými lesy, vzácnými památkami a moderními turistickými centry, ve kterých si užijete ten pravý
prázdninový relax. Nejvíce letovisek najdete na východním pobřeží, kde se budete slunit na romantických písčitých nebo oblázkových plážích. Důkazy o bohaté a
slavné historii ostrova tu najdete na každém kroku. Skutečnou perlou je hlavní město Rhodos, které v sobě snoubí prvky snad všech historických stylů. V
antickém přístavu Mandraki stával v dobách starověku jeden ze sedmi divů světa, tzv. Rhódský kolos. Krásná Akropole se tyčí nad vesničkou Lindos, která je od
roku 1989 zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Rhodos je největším ostrovem souostroví Dodekanésos a 4. největším ostrovem Řecka. Podle řecké
mytologie stvořil ostrov sám Hélios, bůh slunce, a nadělil mu nejenom nespočet dech beroucích přírodních scenérií, ale postaral se i o to, že tu slunce svítí ročně
více než 300 dní. A právě díky tomu patří Rhodos k nejnavštěvovanějším ostrovům v celém Řecku.
STEGNA - vše o tomto populárním řeckém letovisku: nezaměnitelná atmosféra řeckého venkova, klidná a romantická zákoutí, nádherná pláž. Malá přímořská vesnička
na východním pobřeží ostrova je vzdálená jen 2 km od typického rhodoského městečka Archangelos a leží přímo na spojnici mezi Lindosem a hlavním městem
Rhodos. Jmenuje se Stegna a získá si vás svou poklidnou atmosférou. Tato vesnička přes den odpočívá a v noci klidně spí, aby se každé ráno pozvolna probouzela do
dalšího romantického dne. Nebudou vás tu rušit ani davy turistů, ani velké hotelové komplexy. Zato si tu vychutnáte souvislý, zhruba 500m dlouhý pás malých
plážiček na severu a na jihu asi 800m dlouhou a 50m širokou pláž s veškerým vybavením. Za dalším perfektním koupáním vyrazte mimo letovisko na pláže Tsambika,
Kokkini Ammos, Charaki aj. Některé z nich jsou přístupné pouze od moře a překvapí vás pískem červené barvy.
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Program zájezdu:
29.08. odlet z Prahy v 18.20 hodin, přílet na Rhodos ve 22.10. hodin. Transfer autobusem do Stegny, ubytování.
30.08. volno, odpočinek u moře, možnost fakultativního výletu.
04.09. volno, odpočinek u moře, možnost fakultativního výletu.
05.09. transfer na letiště Rhodos, odlet ve 22.55 hodin Přílet do Prahy ve středu 06.09.2023 v 00.55 hodin.
Létáme se společností Smart Wings.

Termín zájezdu:

Základní cena zájezdu:
Cena zahrnuje:

29.08. - 06.09. 2023

1. a 2. osoba ve 2L studiu s výhledem na hory bez stravy (v 1. poschodí) 17.790,- Kč
1. a 2. osoba ve 2+1+1L studiu s výhledem na moře bez stravy (v 1. poschodí) 19.790,- Kč
1. a 2. osoba ve 2+1+1L apartmánu s výhledem na moře bez stravy (v přízemí) 20.190,- Kč

leteckou dopravu Praha / Rhodos / Praha (včetně transferů z letiště na Rhodosu do Stegny a zpět), zákonné pojištění cestovní
kanceláře, 7 noclehů ve studiích/apartmánech ve Stegna Beach Premium, vzdáleném 10m od pláže. Stravování je zajištěno v restauraci
Gorgona (ceny snídaní, večeří, polopenzí uvádíme na 2. straně tohoto letáku). Ke každému studiu/apartmánu je při včasném
objednání zájezdu zdarma k dispozici set: 1 slunečník + 2 lehátka na pláži.

Cena nezahrnuje: pojištění LV v zahraničí, pojištění storna zájezdu, pobytovou taxu 0,50€ za studio/apartmán/noc (platí se v místě), klimatizaci
(6€/den), transfery v ČR na letiště a zpět, fakultativní výlety.

PITTNER TOUR - cestovní agentura, Karla Poláčka 1370/17, 470 01 Česká Lípa
Mobil: +420 602 447 910, ckpittnertour@seznam.cz, http: www.pittnertour.cz

Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK TRAVEL FAMILY Praha

