
ŘECKO 2023 - Tolo - letadlem
Tolo je malé, původně rybářské městečko, nacházející se poblíž přístavního města Nauplia v Argolském zálivu poloostrovaPeloponés. Leží v těsné blízkosti starých památek, takže nádherné lenošení na krásných plážích je možné spojit s poznávánímhistorie. Město oplývá spoustou hotelů, barů, krámků se suvenýry a vším, co vytváří pohodu dovolenkové atmosféry. Z kavárničekse ozývá typická řecká hudba a majitelé nabízejí řecké speciality, syté víno nebo osvěžující šťávy z čerstvého ovoce. Rozsáhlá písčitápláž se táhne podél celého pobřeží a zvolna spadá do moře, takže se tu do sytosti vydovádějí i děti. Voda je čistá a koupání jeopravdu nevšedním zážitkem. Toto vše činí Tolo ideálním místem pro strávení klidné dovolené. Je obklopeno rozsáhlýmipomerančovými háji. Najdete zde citroníky, fíkovníky, cypřiše, eukalypty, agáve a vše, co neodmyslitelně patří ke zdejší bujnévegetaci. Bizarní skály, tyrkysově modrá voda a svěží zeleň vytvářejí nádhernou kulisu letních dnů.

Program zájezdu:
01. den Sobota 17.06. odlet z Prahy v 06,30 hod., přílet do Atén v 10,00 hod., transfer do letoviska, ubytování, oběd.02. den Neděle 18.06. volno, odpočinek u moře - možnost fakultativního výletu.až10. den Pondělí 26.06. volno, odpočinek u moře - možnost fakultativního výletu.11. den Úterý 27.06. snídaně, transfer na letiště, odlet v 10,45 hodin. Přílet do Prahy ve 15,25 hodin.

Termín zájezdu: 17.06. - 27.06. 2023
Cena zájezdu: 29.990,- Kč
Cena zahrnuje: letenku Praha - Atény - Praha, letištní taxy na letišti v Praze a v Aténách, bezpečnostní letištní a palivovétaxy, transfer letiště - letovisko - letiště, 10x ubytování v hotelu Aris*** se službami all inclusive, českymluvícího delegáta. Transfer na letiště do Prahy a po návratu z Prahy zpět vám zajistíme za příplatek.
Příplatek: za ubytování v jednolůžkovém pokoji s výhledem do zahrady - cena je za osobu a pobyt. 2.000,- Kč
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění odpovědnosti a pojištění storna zájezdu (50,- Kč/osoba/dendospělý, 25,- Kč/osoba/den dítě do 15 let), pobytovou taxu (0,50€ za pokoj a noc se vybírá až v hotelu),fakultativní výlety (Athény, Epidavros, večerní Nauplio), vstupy a průvodce.
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