
ŘECKO 2023 - Peloponés - Tolo
TOLO je malé, původně rybářské městečko, nacházející se poblíž přístavního města Nauplia v Argolském zálivu poloostrova Peloponés. Ležív těsné blízkosti starých památek, takže nádherné lenošení na krásných plážích je možné spojit s poznáváním historie. Město oplývá spoustouhotelů, barů, krámků se suvenýry a vším, co vytváří pohodu dovolenkové atmosféry. Z kavárniček se ozývá typická řecká hudba a majitelénabízejí řecké speciality, syté víno nebo osvěžující šťávy z čerstvého ovoce. Rozsáhlá písčitá pláž se táhne podél celého pobřeží a zvolna spadá domoře, takže se tu do sytosti vydovádějí i děti. Voda je čistá a koupání je opravdu nevšedním zážitkem. Tolo je ideálním místem pro stráveníklidné dovolené. Je obklopeno rozsáhlými pomerančovými háji. Najdete zde citroníky, fíkovníky, cypřiše, eukalypty, agáve a vše, coneodmyslitelně patří ke zdejší bujné vegetaci. Bizarní skály, tyrkysově modrá voda a svěží zeleň vytvářejí nádhernou kulisu letních dnů.

Program zájezdu:01. den Čtvrtek 15.06. odjezd ve 19.00 hodin z České Lípy, ve 19.30 hodin z Mimoně.02. den Pátek 16.06. ve 10.30 hodin příjezd do Ancony (1300km), trajekt společnosti Anek Lines (SUPERFAST XI) do Řeckavyplouvá v 13.30 hodin, 1 nocleh ve 4L vnitřní kajutě.03. den Sobota 17.06. v 08.00 hodin připlouvá trajekt do Igoumenitsy, odjezd do Kalambaky (170km), návštěva tajemnýchklášterů Meteora na skalách. Odjezd do Tola, ubytování v hotelu Aris, večeře, nocleh (530km).04. den Neděle 18.06. volno, odpočinek u moře, možnost fakultativního výletu (na výlety cca 200km).až12. den Pondělí 26.06. volno, odpočinek u moře, možnost fakultativního výletu.13. den Úterý 27.06. snídaně, transfer na letiště, odlet v 10,45 hodin. Přílet do Prahy ve 12,25 hodin.

Termín zájezdu: 15.06. - 27.06.2023
Cena zájezdu: 28.990.- Kč
Cena zahrnuje: dopravu minibusem a lodí (2200km), letadlem, 1 nocleh ve 4L vnitřní kajutě na lodi, služby uvedenév programu bez poplatků za vstupy, 10 nocí v hotelu ARIS v Tolo, služby all inclusive, zástupce CK v Tolo.
Příplatek: při ubytování v pokoji s přímým event. bočním výhledem na moře (cena je za osobu a pobyt). 1.000,- Kč
Cena nezahrnuje: pojištění LV v zahraničí (dospělý 50,- Kč/den, děti do 15 let 25,- Kč/den), stravova na lodi, pobytová taxa 0,50€uro/pokoj/noc (platí se v hotelu) a fakultativní výlety: Epidavros 15€, Atény 40€, výlet do Nauplia 10€ aj.
PITTNER TOUR - cestovní agentura, Karla Poláčka 1370/17, 470 01 Česká LípaMobil: +420 602 447 910, ckpittnertour@seznam.cz, http: www.pittnertour.cz
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