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Hotele klubowe
Wakacje dla każdego

To przestrzeń, gdzie każdy członek rodziny bez względu na wiek, będzie
czuł się fantastycznie. Młodsi goście, pod opieką naszych animatorów,
oddawać się będą kreatywnym rozrywkom w mini klubach. Nie zabraknie
zajęć tanecznych, sportowych i plastycznych. Pomysłowość dzieci
i naszych animatorów nie zna granic! Dorośli goście zaproszeni zostaną
do udziału w aquagym, zumbie, grach koktajlowych i wielu innych
aktywnościach, które zachęcą by opuścić leżak. Wieczory w klubach
rodzinnych to wspólny czas dla całej rodziny. Goście klubów rodzinnych
wraz z naszymi animatorami, pokażą swoje talenty wokalne i taneczne,
a także poznają kulturę odwiedzanego kraju.
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Nasz zespół
Poznajmy się

Rezydenci, piloci, animatorzy,
instruktorzy to osoby, które towarzyszą

naszym turystom każdego dnia. Dbają by
ten cenny czas wakacyjnego odpoczynku
był naprawdę udany! Rozpoznacie ich po
charakterystycznych strojach z naszym
logo i uśmiechu na twarzy. Nasz zespół
tworzą wyłącznie pasjonaci krajów, które wybierzecie jako swoje wakacyjne cele.
Nie wahajcie się zwrócić do nich po poradę
w sprawie lokalnych zwyczajów, kuchni, języka, rozrywek oraz w każdym innym interesującym Was temacie.

W hotelach klubowych przedstawiciele Plus Wakacje są obecni
każdego dnia, w pozostałych przynajmniej kilka razy w tygodniu.
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Grecja kontynentalna
Serce Grecji

Głowa bogini Ateny, patronki wojny, uosobienie
waleczności, to symbol starożytnej Grecji. Jeśli
przyjąć, że charakter narodu tworzą mity, to
Grecy jawią nam się jako dumny i odważny
naród i tak w istocie jest! Grecy jako naród
kochają wolność. To najstarszy cywilizowany
naród Europy – ponad 5000 lat historii! Są
indywidualistami. Honor stawiają na pierwszym miejscu.
Grecja – kraj marzeń każdego Europejczyka
– to dzieje naszej cywilizacji i świetność
antycznych zabytków. Podróż do Grecji to
wyprawa do źródeł tradycji. Hellada, jak
nazywano ją w starożytności, to antyczne
ruiny, bizantyjskie zabytki, śródziemnomorski
klimat, szmaragd mórz, błękit nieba oraz ponad
trzysta słonecznych dni, to gwarancja udanych wakacji! Kultura Grecji czerpie z tradycji
Orientu – to wynik ponad czterech wieków
panowania Turków! W słowniku greckim
znajdziemy słowa pochodzenia tureckiego,
w strojach ludowych tureckie detale – obie
kultury przenikały się przez wieki.
Grecy mają poczucie własnej odrębności –
podkreślają ją: bogaty folklor oraz narodowa
oryginalność Greków! Ciekawostka: Grecy
uznają swój kraj za ...odrębny kontynent!
W czym przejawia się ta odrębność? W narodowej muzyce – sirtaki, w umiłowaniu piękna
– to w starożytnej Grecji powstały jego
wzorce, w muzykalności Greków – słynny
taniec – zorba – towarzyszy zabawie i ucztowaniu. W Grecji panuje żywioł ucztowania,
biesiadowania. To on wyznacza rytm dnia i ...
nocy. Aktywność w codziennym życiu Greków
przypada na późne popołudnie do późnego
wieczora, który w rytmie zabawy i ucztowania
trwa prawie do rana. Taki obyczaj!
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Kamena Vourla i Greckie Seszele
Najpiękniejszy kurort

Kamena Vourla

to malownicza, nadmorska miejscowość
w Środkowej Grecji położona u stóp góry
Knymis, na południowym krańcu zatoki Malijskiej. Piękne widoki i liczne atrakcje tego
małego kurortu wakacyjnego sprawiają, że
stanowi on idealne i spokojne miejsce wypoczynku. Kurort ten odwiedza coraz częściej
wiele znanych osobistości ze świata filmu,
muzyki i polityki.
Można tu podziwiać pozostałości zabytkowej
greckiej architektury, skorzystać z dobrodziejstw tutejszych źródeł termalnych i SPA
rozsławionych już w całej Europie , czy też
zachwycać się niesamowitymi widokami
podczas górskich wędrówek.
Wszystko to przeplata się z atmosferą małego
miasteczka, którego mieszkańcy są bardzo
serdeczni i gościnni dla przyjeżdżających
turystów. Liczne restauracje, puby, sklepiki
z lokalnym jedzeniem i pamiątkami zachęcają
ponadto do poznawania kultury greckiej,
a bogata oferta atrakcji turystycznych sprawia,
że jest to miejsce do którego z chęcią się
powraca wraz z całą rodziną.
Kamena Vourla dzięki swojej wspaniałej lokalizacji stanowi świetną bazę do dalszego zwiedzania. Przyjeżdżający mogą wybrać się stąd
na jednodniową wycieczkę do Aten, Delf, czy
Meteorów. Niedaleko znajdują się osławione
Termopile, gdzie odbyła się antyczna bitwa
Greków z Persami, a obecnie można podziwiać
posąg Leonidasa i zażyć kąpieli w termalnych
wodospadach. Co więcej z pobliskiego portu
w Agios Konstantinos można promem dostać
się na okoliczne wyspy, takie jak np. Skiathos,
Skopelos, Evia i inne.
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Greckie Seszele

to urzekający kompleks wysp o pochodzeniu
wulkanicznym. Zaledwie dziesięciominutowy rejs dzieli turystów wypoczywających
w Kamena Vourla od rajskich plaż i turkusowej wody.
Kompleks składa się z siedmiu wysp i wysepek
z których największa nosi nazwę Monolia
i posiada zorganizowaną plażę oraz Beach
bar. Pozostałe to Strogili, Mikri Strongili,
Steno, Vagia, Vorias i Limani.
Ze względu na niepowtarzalne ukształtowanie
dna morskiego, bogatą faunę i florę a także
zatopiony wrak Lichadonisia pozostaje idealnym miejscem dla pasjonatów nurkowania
i snorkelingu.
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Hotel klubowy Sissy
Grecja Środkowa / Kamena Vourla

Położenie:

ok. 850 m od głównego deptaku · ok. 800
m od supermarketu · ok. 900 m od apteki.
przystanek autobusowy ok. 1,2 km · ok.
190 km od lotniska w Atenach · w centrum:
lunapark (czynny w sezonie) restauracje ·
tawerny · kościół

Plaża:

bezpośrednio przy hotelu · żwirowo-kamienista · leżaki i parasole bezpłatnie

Hotel:

bezpośrednio przy hotelu duży, zadbany
ogród · recepcja 24h · lobby bar 24h · sala
konferencyjna · bar w ogrodzie · bar przy
basenie otwarty po 21:00 · klub muzyczny
Bikini · winda · sejf (bezpłatnie w pokojach) ·
bezpłatny parking

Pokoje:

102 pokoje · pokoje jednoosobowe · dwuosobowe z możliwością dostawki · familijne
(dla 4 osób) · klimatyzacja (indywidualnie
sterowana) · telewizja satelitarna · łazienka
(prysznic, wc) · suszarka do włosów · lodówka
· sejf (bezpłatnie) · balkon · widok na morze
10
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Wyżywienie:

śniadania i obiadokolacje w formie bufetu ·
w cenie napoje: śniadanie - kawa, herbata,
soki, woda, mleko · obiadokolacja - woda

Sport i rozrywka:

basen odkryty · leżaki bezpłatne · basen
kryty (czynny tylko w okresie zimowym) ·
tenis stołowy · klub muzyczny Bikini · Centrum Sportów Wodnych* · wypożyczalnia
rowerów* · bilard* ·
* - dodatkowo płatne

Dla dzieci

wysokie krzesła w restauracji · miniklub dla
dzieci · Rodzinny klub Plus Wakacje

Internet

Dostępny bezpłatnie w lobby

Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:
Kategoria lokalna 3*

+48 32 720 59 95

email: bok@pluswakacje.pl

Cena od:

1049zł
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Hotel Mitsis Galini
Cena od:

Grecja Środkowa / Kamena Vourla

Położenie:

przy głównym deptaku · w najbliższej okolicy:
kawiarnie · restauracje · bary · tawerny ·
luna park (czynny w sezonie) · ok. 200 m od
przystanku autobusowego · ok. 35 km od
kościoła i gorących źródeł · ok. 190 km od
lotniska w Atenach

Plaża:

ok. 50 m · piaszczysto-żwirowa · odznaczona
błękitną flagą · przejście przez ulicę · leżaki i
parasole dodatkowo płatne (ok. 2 eur/leżak)
dla klientów Beach Baru bezpłatnie

Hotel:

recepcja 24h · lobby bar · restauracje · sale
konferencyjne · przechowalnia bagażu · Beach
Bar Isabella - dodatkowo płatny

Wyżywienie:

śniadania i obiadokolacje w formie bufetu
lub all inclusive · opcja all inclusive zawiera: 3
posiłki w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia,
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe

Sport i rozrywka

kompleks basenów w tym basen z wodą
termalną · leżaki i parasole przy basenie
bezpłatnie · siłownia · basen kryty* · sauna*
· centrum fitness* · spa i centrum odnowy
biologicznej*: masaż · wanna z hydromasażem
· łaźnia turecka/parowa · kort tenisowy*
wypożyczalnia rowerów (rezerwacja w recepcji
lub u rezydenta)* · Rodzinny klub Plus Wakacje
działa na plaży naprzeciwko hotelu.
* - dodatkowo płatne

Pokoje:

224 pokoje · pokoje standardowe dwuosobowe
z możliwością jednej lub dwóch dostawek
czteroosobowe typu maissonette · klimatyzacja (indywidualnie sterowana) · telewizja
satelitarna · łazienka (wanna lub prysznic, wc)
lodówka · sejf · suszarka do włosów · balkon
lub taras · widok na góry lub na morze
12
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Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:
Kategoria lokalna 5*

+48 32 720 59 95

email: bok@pluswakacje.pl

1259zł

Dla dzieci

obszerny basen z wydzieloną częścią dla dzieci
· plac zabaw · wysokie krzesła w restauracji

Internet

dostępny bezpłatnie w lobby

Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska

13

Hotel Marvy
Grecja Środkowa / Kamena Vourla

Cena od:

Położenie

w spokojnej okolicy · ok. 400 m od głównego
deptaku · ok. 450 m od supermarketu · ok.
190 km od lotniska w Atenach · ok. 40 km
od miasta Lamia

Plaża

ok. 400 m · piaszczysto - żwirowa · odznaczona
błękitną flagą · leżaki i parasole dodatkowo
płatne

Hotel

otoczony ogrodem · recepcja 24h · obszerny
taras · lobby bar · pool bar · winda

Pokoje

pokoje dwu, trzy i czteroosobowe · klimatyzacja (indywidualnie sterowana) · telewizja
satelitarna · łazienka (prysznic, wc) · lodówka
· aneks kuchenny

Wyżywienie

śniadania w formie bufetu · obiadokolacje ·
serwowane do stolika w tawernie oddalonej
ok. 200 m

Sport i rozrywka

basen odkryty · bezpłatne leżaki · masaże*
wypożyczalnia rowerów (rezerwacja w recepcji
lub u rezydenta)* · Rodzinny klub Plus Wakacje
działa na plaży w centrum miejscowości.
* - Dodatkowo płatne

Internet

Dostępny bezpłatnie w lobby
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Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:
Kategoria lokalna 2*

879zł

Hotel Nana
Grecja Środkowa / Kamena Vourla

Cena od:

879zł

Położenie

ok. 150 m od głównego deptaku · ok. 200 m
od apteki · ok. 400 m od przystanku autobusowego · ok. 500 od centrum spa · ok.
190 km od lotniska w Atenach · w centrum
miejscowości: luna park (czynny w sezonie)
· restauracje · tawerny · kościół

Plaża

ok. 450 m · piaszczysto - żwirowa · odznaczona
błękitną flagą · leżaki i parasole dodatkowo
płatne

Hotel

recepcja · sala telewizyjna · taras słoneczny ·
ogród · wspólna, w pełni wyposażona kuchnia

Pokoje

pokoje dwu i trzyosobowe · klimatyzacja
(indywidualnie sterowana) · telewizja satelitarna · łazienka (prysznic, wc) · suszarka do
włosów · widok na góry lub ogród

Wyżywienie

śniadania w formie bufetu · obiadokolacje
serwowane do stolika

Sport i rozrywka

basen · Centrum Sportów Wodnych przy hotelu
Sissy* · Rodzinny klub Plus Wakacje działa
na plaży w centrum miejscowości.
* - dodatkowo płatne

Internet

Dostępny bezpłatnie w lobby

Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:
Kategoria lokalna 2*

Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
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Hotel Ifigenia
Grecja Środkowa / Kamena Vourla

Cena od:

Położenie

ok. 100 m od głównego deptaku · ok. 450 m
od apteki · ok. 700 m od przystanku autobusowego · ok. 550 od centrum spa im. Asklepiosa · ok. 190 km od lotniska w Atenach ·
w centrum miejscowości: lunapark (czynny
w sezonie) · restauracje · tawerny · kościół

Plaża

ok. 120 m · piaszczysto - żwirowa · leżaki
i parasole dodatkowo płatne

Hotel

recepcja · lobby · bar · taras

Pokoje

12 pokoi dwuosobowych · klimatyzacja ·
telewizja satelitarna · łazienka (wanna lub
prysznic, wc) · lodówka · telefon · balkon lub
taras z widokiem na góry

Wyżywienie

śniadania w formie bufetu · możliwość
wykupienia pakietu obiadokolacji w lokalnej
restauracji

Sport i rozrywka

Centrum Sportów Wodnych przy Hotelu Sissy*
wypożyczalnia rowerów (rezerwacja w recepcji
lub u rezydenta)* · Rodzinny klub Plus Wakacje
działa na plaży w centrum miejscowości.
* - Dodatkowo płatne

Internet

Dostępny bezpłatnie w lobby
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Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:
Kategoria lokalna 2*

879zł

Hotel Dellis
Grecja Środkowa / Kamena Vourla

Cena od:

999zł

Położenie

w spokojnej okolicy · ok. 400 m od głównego
deptaku · ok. 190 km od lotniska w Atenach
· ok. 40 km od miejscowości Lamia

Plaża

ok. 300 m · piaszczysto-żwirowa · leżaki
i parasole dodatkowo płatne

Hotel

otoczony ogrodem · recepcja · obszerny taras
· lobby bar

Pokoje

standardowe dwuosobowe oraz apartamenty
· klimatyzacja (indywidualnie sterowana)
· telewizja satelitarna · telefon · łazienka
(wanna lub prysznic, wc) · lodówka · balkon
· widok na góry

Wyżywienie

Śniadania w formie bufetu

Sport i rozrywka

masaże* · Centrum Sportów Wodnych przy
hotelu Sissy* · wypożyczalnia rowerów (rezerwacja w recepcji lub u rezydenta)* · Rodzinny

klub Plus Wakacje działa na plaży w centrum
miejscowości.
* - Dodatkowo płatne

Internet

Dostępny bezpłatnie w lobby

Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:

L

I

P

Kategoria lokalna 3*

Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
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Livanates i północna Evia
Raj na plaży

Livanates to niewielka miejscowość ulokowana w północnej części zatoki Eubejskiej.
Graniczy z pozostałościami antycznego miasta
Kynos, które stanowi lokalną atrakcje. Na
terenie osady znajduje się bizantyjska cerkiew
Św. Teodora oraz klasztor Przemienienia
Pańskiego.
Dzisiejsze Livanates słynie z pięknych plaż
oraz klimatycznych beach barów w których
za konsolą zasiadają często znani greccy
DJ-e. Najpopularniejsze plaże to Kynai Akti
(Błękitne wybrzeże), Skinia, Ai- Ghiannis.
Lokalizacja miejscowości stwarza szereg możliwości zwiedzania kontynentalnej części Grecji
jak również drugiej pod względem wielkości
greckiej wyspy Eubei. Z pobliskiego portu w
Arkitsa kilka razy dziennie wypływają promy
do kurortu Edipssos słynącego z termalnych
źródeł wpadających bezpośrednio do morza.
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Hotel klubowy Edelweiss
Cena od:

Grecja Środkowa / Livanates

1319zł

Położenie

w spokojnej, cichej okolicy · ok. 2 km od
centrum miejscowości Livanates, w której
znajdują się tawerny · bar ok. 4 km od portu
promowego w Arkitsa skąd można popłynąć
na Evię · w pobliżu słynnych beach barów
takich jak: Beach Bar Barracuda ok. 600 m
· Beach Bar Blanco ok. 900 m. · ok. 30 km
od kurortu Kamena Vourla · ok. 170 km od
lotniska w Atenach

Plaża

ok. 200 m · długa · piaszczysta · łagodne zejście
do wody · leżaki i parasole dodatkowo płatne

Hotel

recepcja · lobby bar · restauracja

Pokoje

13 pokoi w budynku głównym · dwuosobowe
i trzyosobowe · 39 bungalowów · trzy lub
czteroosobowych · klimatyzacja (indywidualnie
sterowana) · telewizja satelitarna · łazienka
(prysznic, wc) · suszarka do włosów · balkon
z widokiem na morze (pokoje w budynku
głównym) · 2 tarasy (bungalow)

Wyżywienie

Internet

Sport i rozrywka

Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:

3 posiłki w formie bufetu, do śniadań napoje:
kawa, herbata, do lunchu i kolacji: kieliszek
wina, drink z ouzo, napój bezalkoholowy
basen · boisko do piłki nożnej · koszykówki
i siatkówki · dla dzieci · plac zabaw · huśtawki
· brodzik przy basenie · wysokie krzesła
w restauracji

dostępny bezpłatnie w lobby

Kategoria lokalna 2*
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Atrakcje w okolicy
Wszystko co warto zobaczyć w Grecji

ATENY - KOLEBKA CYWILIZACJI

Cena wyjazdu: ok. 45 EUR za osobę + opcjonalnie 20 EUR za osobę wstęp na Akropol
Ateny- miasto będące kolebką europejskiej kultury. W trakcie całodniowej wycieczki
podziwiać będziemy największą świątynię czasów starożytnych Zeusa Olimpijskiego,
Łuk Cesarza Adriana, stadion olimpijski Kalimarmaro, Ateńską Triadę czyli Akademię,
Uniwersytety i Bibliotekę Narodową. Punktem kulminacyjnym wycieczki będzie Akropol
Ateński. Ze wzgórza Filopaposa, a także Pnyksu i Aeropagu obejrzymy Partenon,
Propyleje, Świątynię Nike Zwycięskiej, Erechtejon oraz Odeon Herodos Attyka. Nie
zabraknie również czasu na spacer starymi dzielnicami miasta tj. Plaka, Anaftiotika
oraz Monastiraki, znajdujących się w sąsiedztwie Agory Greckiej, Forum Rzymskiego
oraz Biblioteki Hadriana.

METEORY - KLASZTORY ZAWIESZONE W CHMURACH

Cena wyjazdu: ok. 45 EUR za osobę + opcjonalnie 6 EUR za osobę na wstęp do klasztorów
Meteory nazwane przez Greków wiszącymi klasztorami to unikat w skali światowej,
zarówno pod względem architektonicznym, jak i widokowym. Odwiedzając dwa wybrane
klasztory będziemy mogli zapoznać się ze wspaniałą sztuką bizantyjską, która do dziś
poraża swą strojnością, ogromem i pięknem. Podczas wycieczki zobaczymy jak dziś
wytwarza się ikony – święte greckie obrazy, które według wierzeń są oknem do Boga
oraz dowiemy się, jak to możliwe, że na takich wysokościach udało się wybudować
te niesamowite obiekty…

DELFY - ANTYCZNA WYROCZNIA
Cena wyjazdu: ok. 40 EUR za osobę

Wyrocznia delficka była miejscem pielgrzymek antycznych Greków poszukujących
boskich porad w sprawach polityki, wojny czy też miłości. W trakcie całodniowej
wycieczki zwiedzimy trzy najciekawsze części antycznej wyroczni – Święty Okręg, czyli
Świątynię Apollina, w której urzędowały Pytie, antyczne wróżki, Skarbiec Ateńczyków,
wspaniały teatr, który mógł pomieścić 5 tys. widzów – święte Źródło Kastalskie
oraz Marmarię, czyli sanktuarium Ateny. W programie również wizyta w klasztorze
Osios Loukas, którego mozaiki zaliczane są do największych arcydzieł średniowiecza,
a także klimatyczne miasteczko Arachova u stóp gór Parnasu uchodzące za stolicę
greckiego narciarstwa.

TERMOPILE I GORĄCA RZEKA

Cena wyjazdu: ok. 15 EUR za osobę + bilet wstępu do interaktywnego muzeum ok.
3 EUR za osobę
Obowiązkowy punkt programu dla każdego turysty wypoczywającego w Kamena
Vourla i okolicach. Termopile- jedno z najsłynniejszych miejsc w Grecji. To właśnie tu
w 480 roku p.n.e. rozegrała się rozsławiona na cały świat batalia pomiędzy sprzymierzonymi wojskami greckimi a Persami. Pierwszym punktem programu będzie wizyta
w interaktywnym muzeum, gdzie będzie można poznać przebieg słynnej bitwy z przed
kilku wieków. Następnie udamy się pod monumenty upamiętniające Leonidasa- przywódcę spartańskiego i jego wojska. Kolejny punkt wyprawy to kąpiele w termalnej
rzece. Zgodnie z legendą w tych leczniczych wodach regenerował siły sam Leonidas.
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Rejsy

Greckie Seszele, Evia, Skiathos

SKIATHOS - SZLAKIEM MAMMA MIA
Cena wyjazdu: ok. 55 EUR za osobę

Z jednego z lokalnych portów wypłyniemy w rejs na
bajkową wyspę Skiathos. Podczas rejsu czeka nas mnóstwo zabawy, tańców i śmiechu. O dobry nastrój zadba
Kapitan wraz z załogą i profesjonalni tancerze. Wyspa
Skiathos zyskała na popularności dzięki musicalowi
„Mamma Mia” w którym uwieczniono jej krajobrazy.
Zwiedzimy stolicę wyspy o charakterystycznej amfiteatralnej zabudowie. Zobaczymy min. słynną wierzę
zegarową przy kościele Świętego Mikołaja oraz półwysep
Bourtzi z twierdzą wenecką. Statek zacumuje także przy
plaży Koukunaries, słynącej z piasku mieniącego się
w słońcu. Nie zabraknie czasu na plażowanie a także
kąpiele w krystalicznie czystej wodzie morza egejskiego.

GRECKIE SESZELE & EVIA

Cena wyjazdu: ok. 20 EUR za osobę (łodzie motorowe) lub ok. 12 EUR za osobę (statek wycieczkowy)
Rejs wśród małych wysp i wysepek zwanych Greckimi
Seszelami połączony z plażowaniem. Ten malowniczy
kompleks wysp o pochodzeniu wulkanicznym urzeka
od pierwszego wejrzenia lazurem morza i pięknymi,
usypanymi z rozdrobnionych muszli plażami. Składa się
z siedmiu wysp i wysepek, z których dwie największe
posiadają zorganizowane plaże oraz beach bary. Greckie
Seszele stanowią również dom dla fok Monahus
Monahus, które chętnie towarzyszą przepływającym
statkom. Bogata fauna i flora dna morskiego doceniane
jest przez fanów snorkelingu oraz nurków.

ROZRYWKOWY JACHT

Cena wyjazdu: ok. 40 EUR za osobę
Rejs jachtem wśród kompleksu wysp i wysepek zwanych Greckimi Seszelami oraz drugiej pod względem
wielkości wyspy Evii. Okazja by zasmakować przyjemności żeglowania po wodach Morza Egejskiego. Skoki
do wody z pokładu, kąpiele słoneczne, dziewicze plaże
dostępne tylko od strony morza, krótki kurs żeglowania
i więcej w trakcie całodniowego rejsu. W programie
imprezy wizyta w Edipsos- słynnym SPA, którego
gośćmi bywały takie sławy jak Greta Garbo czy Winston
Churchill. Szansa na kąpiele w termalnych wodospadach,
których lecznicza woda o temperaturze nawet do 86
stopni Celsjusza wpada do morza.

Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
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Przygoda na wakacjach
Najpiękniejsze widoki podziwiają aktywni

NURKOWANIE INTRO - ROZPOCZNIJ PRZYGODĘ

Cena wyjazdu: ok. 60 EUR za osobę + koszt transferów*
Idealna okazja by spróbować swoich sił w nurkowaniu. Razem
z profesjonalnym instruktorem poznasz zasady tego sportu.
Wspólnie wykonacie nurkowanie w trakcie, którego podziwiać
będziesz uroki podwodnego życia. Spróbuj i przekonaj się czy
nurkowanie jest dla Ciebie. Jeśli złapiesz bakcyla, nic nie stoi
na przeszkodzie by rozpocząć kurs Open Water Diver.

OPEN WATER DIVER - KURS NURKOWANIA SSI

Cena wyjazdu: ok. 400 EUR za osobę + koszt transferów*
Jeśli Twoim marzeniem było zdobycie licencji upoważniającej do
nurkowania, skorzystaj z okazji! Zdobądź uprawnienia w trakcie
wakacji w Grecji. Swoje kompetencje rozwijać będziesz wśród
urokliwej fauny i flory okalającej wybrzeże Grecji Centralnej,
północnej EviI i pobliskich Greckich Seszeli. Słońce, ciepła
woda i niesamowite widoki czekają na Ciebie. Najpiękniejsze
miejsca dostępne tylko dla licencjonowanych nurków!

KAJAKI NA GRECKICH SESZELACH

Cena wyjazdu: ok. 30 EUR za osobę
Alternatywa dla leżaka na plaży! W pojedynkę lub w tandemie
zrelaksuj się wśród błękitnej i turkusowej wody, która otacza
Greckie Seszele. Przepłyń pomiędzy niewielkimi wysepkami,
gdzie nie dotrze żaden statek wycieczkowy. Ciesz się niesamowitymi widokami i wypoczywaj aktywnie.

KITEBOARDING INTRO - DWA ŻYWIOŁY
JEDNOCZEŚNIE

Cena wyjazdu: ok. 40 EUR za osobę + koszt transferów*
Deska i żagiel, woda i wiatr a do tego wszystkiego solidna dawka
adrenaliny! Spróbuj swoich sił w kitesurfingu! Zaprzyjaźniona
baza w Raches słynie z idealnych warunków do tego sportu.
Do tego brak tłoków i przyjazna atmosfera.

KITEBOARDING - ROZPOCZNIJ SWOJĄ NOWĄ
PASJĘ

Cena wyjazdu: ok. 150 EUR za osobę + koszt transferów*
Jeśli woda i wiatr to Twoje żywioły, nie marnuj czasu na leżaku!
Nasza baza w Raches oferuje lekcje kitesurfingu oraz wypożyczalnie sprzętu. Indywidualne i grupowe lekcje zarówno dla
początkujących jak i zaawansowanych.
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LOT SAMOLOTEM NAD ZATOKĄ EUBEJSKĄ

Cena wyjazdu: ok. 210 EUR za osobę + koszt transferów*
Wyspa Evia, góry Parnas, wody morza Egejskiego widziane
z góry to niesamowite wrażenie, którego nie sposób ubrać
w słowa. Wspomnienia lotu z pewnością pozostaną w pamięci
na długo, a wykonane zdjęcia zrobią furorę wśród znajomych.

SKOK ZE SPADOCHRONEM W TANDEMIE SOLIDNA DAWKA ADRENALINY

Cena wyjazdu: ok. 160 EUR za osobę + koszt transferów*
Jeśli lubisz mocne wrażenia, potrafisz przełamać swój strach
by przeżyć niesamowitą przygodę, skorzystaj z okazji i wykonaj
swój pierwszy skok z profesjonalnym instruktorem. Wyrażenie
„czuć wiatr we włosach” nabiera tu dosłownego znaczenia!

JEEP SAFARII - 4X4 W GÓRACH KALIDROMO

Cena wyjazdu: ok. 50 EUR
Podróż samochodem z napędem na cztery koła po górskich
drogach. Ukryte głęboko w górach wioski, niesamowite formacje skalne, tajemnicze lasy i gorące źródła, a wszystko to
połączone z solidną dawką adrenaliny.

SZLAKIEM GORĄCYCH ŹRÓDEŁ - WYCIECZKA
ROWEROWA

Cena wyjazdu: ok. 30 EUR za osobę + opcjonalnie bilet wstępu
do muzeum ok. 6 EUR za osobę
Trasa wycieczki obejmuje malownicze miejscowości Grecji
Centralnej z których rozpościerają się niepowtarzalne widoki
na archipelag tzw. „Greckich Seszeli” oraz drugiej co do wielkości wyspy greckiej- Evii. Nie zabraknie czasu na kąpiele w
termalnych źródłach z których słynie region. Głównym punktem
programu będą słynne Termopile, gdzie będziemy mieli okazję
zapoznać się z kulisami słynnej bitwy z 480 roku p.n.e.

DRUGA GRECKA WYSPA - WYPRAWA ROWEROWA

Cena wyjazdu: ok. 30 EUR za osobę + koszt biletów promowych
ok. 12 EUR za osobę
Przejazd do portu w Ag. Konstantinos lub Kamena Vourla skąd
przepłyniemy na Evię. Trasa wycieczki obejmuje malownicze
portowe miasteczko Agios Georgios słynące z rybnym tawern,
wioskę Lichada skąd podziwiać będziemy uroki okolicznych
wysepek oraz kontynentu. W trakcie wycieczki kilka okazji
do morskich kąpieli i plażowania na najpiękniejszych plażach
północnej Evii.

TREKING W GÓRACH KALIDROMO - KAMENA
VOURLA I OKOLICE DLA AKTYWNYCH

Cena wyjazdu: ok. 20 EUR
Najpiękniejsze widoki okolicy tylko dla zwolenników aktywnego
wypoczynku. Trasa wycieczki obejmuje masyw Kalidromo.
Odwiedzimy prawosławny klasztor wybudowany w wiekach
średnich na ruinach antycznej świątyni. Nie obejdzie się bez
punktów widokowych z niepowtarzalnymi panoramami „Greckich Seszeli” i Evii. Wycieczka to również okazja do poznania
zaskakującej flory greckich gór. Istotnym punktem programu
wycieczki jest wioska Karia, niegdyś tętniąca życiem, dzisiaj
sprawiająca wrażenie zapomnianej. W wiosce, mimo zaledwie
kilkunastu mieszkańców, funkcjonuje tawerna. Punktem podsumowującym wycieczkę będą kąpiele w termalnych źródłach.
*koszt transferu zależy od lokalizacji.
Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
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Evia
Wyspa dla aktywnych

Wyspa znana i nieznana: położona najbliżej
Aten, druga co do wielkości po Krecie – rozległa i długa, a przez to miejscami nieodkryta.
Zajmuje zachodnią część Morza Egejskiego.
Zabytkowy most łączy Evię z lądem w odległości zaledwie 40. metrów od Półwyspu
Bałkańskiego. To niejedyna możliwa przeprawa
na wyspę – prom uczyni nas szczęśliwymi
goścmi na Evii w ciągu niespełna godziny! By
przemierzyć ją wzdłuż samochodem potrzeba
około pięciu godzin. Tak, jak cała lądowa
Grecja, Evia to różnorodność zaskakujących
krajobrazów.
Zjawiskowe plaże na wschodzie i zachodzie
wyspy, malowniczo położone zatoczki nadmorskie,a wewnątrz tego wyspiarskiego
lądu góry oraz wpisane w ten krajobraz lasy
i rzeki. Całe to bogactwo i różnorodność to
podstawy egzystencji Evii – w jej całorocznym
i turystycznym wymiarze. Czyste górskie
powietrze, piniowe lasy, doliny rzek o niepowtarzalnym krajobrazie, lokalne przysmaki,
a dla kontrastu kuszące niepowtarzalnym
urokiem plaże, warunki do nurkowania, jazdy
konnej wzdłuż wybrzeża– to, jak mówią Grecy,
przedsmak raju na ziemi.
Niemal każdy zakątek Grecji charakteryzuje
jej historia: niech nie dziwi nas różnorodność
dialektów codziennej greki na tym obszarze.
W okresie kilku stuleci ery nowożytnej pojawili się tu i zadomowili zarówno Turcy, jak
i Albańczycy wraz z rodowitymi Grekami.
Artimissio to legendarne miejsce – pole bitwy
Greków z Persami w 480. roku przed nasza
erą. W tym samym czasie, niecałe dwieście
kilometrów w głąb stałego lądu – półwyspu
Bałkańskiego, który zajmuje kontynentalna
Grecja, odbyła się niezapomniana bitwa
pod Termopilami. To tu, na malowniczej Evii,
została ufundowana statua Posejdona – boga
mórz. Miało to miejsce niecałe sto lat temu,
a fundatorem był ...miejscowy rybak. Pomnik
– zabytek można podziwiać dziś w Muzeum
Narodowym w Atenach.
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Nea Styra i Marmari
Kurorty Evii

Nea Styra – miasteczko mozaika: położone na północy wyspy Evii,
modne wśród ateńczyków, gęsto zabudowane apartamentowcami,
tawernami, a wystarczy oddalić się od jego centrum, by znależć się
wśród pól uprawnych i gospodarstw. Egejskie plaże i zachody słońca
– oto atrakcje regionu począwszy od połowy ubiegłego wieku – wtedy
Nea Styra stała się współczesnym “resortem” turystycznym.
To jednak rejon na swój sposób unikatowy – dziewicze, malownicze
krajobrazy nadają mu to miano. To rejon i dla ludzi młodych, i dla rodzin
z dziećmi. Dla miłośników historii i dla poszukiwaczy historycznych
pamiątek ( których w całej Grecji nie brakuje!). To miasto będące w ustawicznym rozwoju: miasto przygód i odkryć – wyprawy kajakami lub
statkami kołowymi wzdłuż tutejszych rzek,zabytki z czasów Franków
i Bizancjum – oto jego wyróżniki.Obraz różnorodności Nea Styra
dopełniają uliczne bazary wieńczące zakończenie zbiorów winogron
oraz rodzima produkcja piwa w mikrobrowarach. Miasteczko łączy
z Półwyspem Bałkańskim ,czyli kontynentalną Grecją przeprawa promowa: z portu Agia Marina powyżej Maratonu biegnie trasa kilkunastu
małych promów - siedem z nich dopływa do Nea Styra.
W okolicy, czyli w wiosce Styra znajduje się historyczna osobliwość:
tzw. smocze domy – neolityczne twory, które są tajemnicą nawet dla
archeologów: powstały między XIII i III wiekiem przed naszą erą. Nazwa
wskazuje na ich wielkość – musiał tu działać budowniczy o nadludzkich
wymiarach! „Smoczych domów” jest dwadzieścia – warto je zobaczyć!

Marmari – to miasteczko na południu dziewiczej wyspy Evii, lokalny
port, towarzyszące mu liczne restauracje oraz ciągnące się na północ
i na południe malownicze plaże. Jest ich tu wielka różnorodność:
piaszczyste, otoczone klifem,z podmorskimi jaskiniami,zawsze
doskonałe do uprawiania kitesurfingu czy nurkowania. Dla spragnionych aktywnego relaksu w warunkach greckiej egzotyki.
Osobliwością nadmorskiego krajobrazu są położone naprzeciwko
Marmari wyspy Petali ( Petali Islands) – jest to archipelag dziewięciu
wysepek między Lafią i Paksimadią.Wszystkie pokryte rodzimymi
gatunkami drzew: cydrem, drzewem oliwnym i wrzoścem. Na
wyspy można dotrzeć łodzią przybijając do dziewiczych zatok
dostępnych z Morza Egejskiego. Do Marmari zaś dopływa się z
portu Rafina nieopodal Aten. Rejs ten trwa nie dłużej niż godzinę.
Nazwa miasteczka przywodzi na myśl znany od starożytności
kruszec – marmur.I tak w istocie jest: Marmari już w starożytności
słynęło z eksportu marmuru. Współcześnie Marmari to wioska
rybacka zimą, latem zaś tętniący życiem kurort z wszechstronną
bazą noclegową i wszelką infrastrukturą, której turyści potrzebują
do szczęścia.
To nie tylko zalety uroków tutejszego krajobrazu: przejrzyście turkusowych wód Morza Egejskiego, malowniczych plaż ( wśród tych
najsłynniejszych są : Paradisi, Golden Sand, Zastani czy Kokini),lecz
na równi z nimi także greckie tawerny z tutejszymi przysmakami
( są wśród nich zarówno owoce morza, jak i greckie sałatki przyprawione ziołami) oraz przyjemności dla spragnionych egzotycznej
przestrzeni. Marmarii to także zabytki, miejsca lokalnego kultu
świętych ( Agia Irene) – to bezkres greckiej przestrzeni i bezkres
przyjemności odkrywania tego zakątka świata.

Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
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Hotel klubowy Venus Beach
Grecja / Wyspa Evia / Nea Styra

Cena od:

Położenie

w spokojnej okolicy · ok. 2,5 km od centrum

Plaża

bezpośrednio przy hotelu · piaszczysta · leżaki
i parasole bezpłatnie

Hotel

bar · bar na plaży · ogród · restauracja · tawerna
· parking

Pokoje

typu bungalow · jednoosobowe, dwu, trzy,
czteroosobowe · klimatyzacja (indywidualnie
sterowana) · telewizja satelitarna · telefon ·
łazienka (prysznic, wc) · lodówka

Wyżywienie

śniadania i obiadokolacje w formie bufetu ·
lunch serwowany*
* - w przypadku wyboru opcji z pełnym
wyżywieniem

Sport i rozrywka

basen · tenis · tenis stołowy · siatkówka
plażowa · Centrum Sportów Wodnych*
* - Dodatkowo płatne
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Dla dzieci
plac zabaw

Internet

dostępny bezpłatnie w pomieszczeniach
ogólnodostępnych
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Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:
Kategoria lokalna 3*

1589zł
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Hotel Castello Rosso
Cena od:

Grecja / Wyspa Evia / Nea Styra

Położenie

ok. 1,5 km od centrum

Plaża

ok. 100 m · piaszczysta

Hotel

restauracja · bar przy basenie · sklep z pamiątkami

Pokoje

26 pokoi · pokoje dwuosobowe z możliwością
jednej dostawki · klimatyzacja · telewizja
satelitarna · suszarka do włosów · łazienka
· telefon · mini-bar · widok na ogród

Wyżywienie

śniadania w formie bufetu · obiadokolacje
serwowane do stolika · napoje dodatkowo
płatne

Sport i rozrywka
basen zewnętrzny

Internet

dostępny bezpłatnie w pomieszczeniach
ogólnodostępnych i pokojach
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Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:
Kategoria lokalna 3*
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Hotel Marmari Bay
Cena od:

Grecja / Wyspa Evia / Marmari

Położenie

na wzgórzu · ok. 400 m od kawiarni · sklepów
· restauracji · ok. 650 m od apteki · ok. 26 km
do portu Rafina + ok. godzina rejsu

Plaża

ok. 400 m · piaszczysta · leżaki i parasole
dodatkowo płatne

Hotel

bar · bar i restauracja przy basenie · restauracja
włoska · sklep z pamiątkami · sala konferencyjna · codzienny bezpłatny transport
do portu oraz na pobliskie plaże: Zastani,
Kokkini i Fijias · parking

Wyżywienie

Pokoje

104 pokoje · jednoosobowe · dwuosobowe
z możliwością dostawki · familijne (dla 4 osób)
· klimatyzacja (indywidualnie sterowana) · telewizja satelitarna · łazienka (wanna lub prysznic,
wc) · lodówka · suszarka · sejf (bezpłatnie) ·
większość pokoi z widokiem na morze ·

Dla dzieci

plac zabaw · wysokie krzesła dla dzieci
w restauracji
32
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śniadania i obiadokolacje w formie bufetu ·
napoje dodatkowo płatne · lunch serwowany *
* - w przypadku wyboru opcji z pełnym wyżywieniem

Sport i rozrywka

basen · bezpłatne leżaki i parasole

Internet

dostępny bezpłatnie w całym budynku

+48 32 720 59 95

email: bok@pluswakacje.pl

Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:
Kategoria lokalna 3*

1689zł

Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
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Apartamenty Sun Set
Położenie

ok. 350 m od kawiarni · restauracji · barów
· sklepów

Plaża

ok. 120 m · piaszczysta · leżaki i parasole
dodatkowo płatne

Pokoje

apartamenty i studia dwu · trzy · czteroosobowe · łazienka (prysznic, wc) · klimatyzacja
(indywidualnie sterowana) · telewizja satelitarna · telefon · lodówka · aneksy kuchenne
w pełni wyposażone

Wyżywienie

bez wyżywienia · śniadania

Dla dzieci
plac zabaw

Internet

dostępny bezpłatnie w pokojach
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1589zł

Cena od:
Wynajem samochodu w cenie

Grecja / Wyspa Evia / Nea Styra

Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kategoria lokalna:
obiekt nieskategoryzowany

+48 32 720 59 95

email: bok@pluswakacje.pl

Leć i jedź
Apartamenty Sun Set

Jedyna taka oferta! Rodzinne wakacje z samochodem do dyspozycji w cenie, dzięki niemu
masz gwarancję swobody w poruszaniu się
po urokliwych zakątkach wyspy i kontynentu.
Zwiedzaj ten wyjątkowy kraj tak, jak chcesz
oraz odwiedź te miejsca, które interesują Cię
najbardziej . Nasze biuro zapewni Ci transport
samolotem do Grecji, moc atrakcji w okolicy,
zakwaterowanie w wysokiej klasy apartamentach oraz pomoc i opiekę rezydenta.
Idealna oferta dla rodzin ceniących sobie
niezależność połączoną ze zorganizowanym
wypoczynkiem!

Przykładowy plan wycieczki:
1. dzień:
Przylot do Aten; transfer do hotelu
2-7. dzień:
Stwórz swój własny plan pobytu. Jeśli potrzebujesz rady skontaktuj się z naszym rezydentem
8. dzień:
Transfer na lotnisko i wylot.

Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
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Atrakcje w okolicy i rejsy

ATENY - KOLEBKA CYWILIZACJI

Cena wyjazdu: ok. 45 EUR za osobę + opcjonalnie 20 EUR za osobę
wstęp na Akropol
Opis strona 22.

DELFY - ANTYCZNA WYROCZNIA
Cena wyjazdu: ok. 40 EUR za osobę
Opis strona 22.

ARGOLIDA- SKARBY PELOPONEZU

Cena wyjazdu: ok. 60 EUR za osobę + bilety wstępu Epidauros ok. 6 EUR,
Mykeny ok. 8 EUR
Pierwszym punktem programu będzie kanał koryncki, będący największym osiągnięciem
technicznym Grecji w XIX wieku. Następnie udamy się do Epidauros- starożytnego sanktuarium poświęconego bogowi Asklepiosowi. Zwiedzimy najlepiej zachowany zabytek czasów
starożytnych czyli tamtejszy amfiteatr, którego akustyka urzeka po dziś dzień. W Nafplion,
pierwszej stolicy Grecji po odzyskaniu niepodległości, przewidziany jest spacer po malowniczym starym mieście z unikalną architekturą oraz w okolicy twierdzy weneckiej. W programie
imprezy także zwiedzanie stolicy najstarszej cywilizacji w Europie- Myken. Zobaczymy min.
ruiny pałacu królewskiego, którego historia sięga XVI w. p.n.e. z słynną Bramą Lwów a także
grób Agamemnona, który odwiedził polski wieszcz Juliusz Słowacki.

ZACHÓD SŁOŃCA NA PÓŁWYSPIE SUNION- NAJBARDZIEJ
ROMANTYCZNE MIEJSCE W GRECJI
Cena wyjazdu: ok. 35 EUR za osobę

Podróż do najbardziej wysuniętego na południe krańca Attyki, gdzie 2500 lat temu wniesiono
monumentalną świątynię poświęconą Posejdonowi. Miejsce o bogatej historii, które już
w starożytności wzbudzało zachwyt podróżujących do Aten. W trakcie wycieczki zwiedzimy
świątynię oraz podziwiać będziemy zachód słońca, który uznawany jest za najpiękniejszy
w całej Grecji. Natura ujawnia tu swoje niezwykłe zdolności. Gama kolorów zachodzącego
słońca, chowającego się w otchłani morza, zapiera dech w piersiach.

MYKONOS- CELEBRYCI NA CYKLADACH

Cena wyjazdu: ok. 130 EUR za osobę (opcjonalnie bilety komunikacji
lokalnej- transfer do plaży: ok. 10 EUR)

Wyspa, która obok Santorini, uchodzi za najpopularniejszy kierunek wakacji w Grecji. Ze
względu na aż 300 słonecznych dni w roku, przyciąga turystów przez niemal cały rok. Jej
urokowi nie potrafią się oprzeć osoby znane ze świata film i kultury. Z portu w Rafinie, promem
przedostaniemy się do stolicy wyspy, gdzie odbędziemy spacer wąskimi uliczkami, wśród
charakterystycznej białej zabudowy. W programie wizyty min. charakterystyczne wiatraki z XVI
wieku, Tria Pigadia- trzy identyczne zabytkowe studnie zaopatrujące niegdyś mieszkańców
w wodę pitną, Mała Wenecja - dzielnica Mykonos, gdzie domy znajdują się bezpośrednio przy
brzegu, a ich balkony umieszczone są nad morską wodą. Dla chętnych przewidziano również
kąpiele morskie i słoneczne na jednej z plaż wyspy.

POROS, HYDRA, EGINA - REJS NA TRZY WYSPY

Cena wyjazdu: ok. 100 EUR za osobę (cena zawiera obiad na pokładzie
statku)

Zaokrętowanie w największym porcie Grecji- Pireusie. Podróż po wodach zatoki Argosarońskiej
połączona ze zwiedzaniem trzech urokliwych wysp. Poros słynąca z plantacji cytryn, urzeka
swoją zielenią. Hydra zachwyca unikalną architekturą willową. Już w połowie ubiegłego stulecia przybywali tu artyści, którzy delektowali się jej urokami. Na wyspie zakazany jest ruch
samochodowy. Komunikacja odbywa się na osiołkach! Egina znana jest z plantacji pistacji.
Skosztować można tu wielu smakołyków powstających z tych drogocennych orzechów. Dla
chętnych również możliwość odwiedzenia świątyni Afai, która została wzniesiona 60 lat
wcześniej niż Ateński Akropol

REJS NA WYSPY PETALI - EGZOTYKA W CENTRUM GRECJI
Cena wyjazdu: ok. 25 EUR za osobę

Petali to wspólna nazwa dla dziesięciu wysp i wysepek ulokowanych pomiędzy wybrzeżami Evii
i kontynentalnej Grecji. Ich egzotyczny charakter zachwyca niemal każdego odwiedzającego.
Prestiżowy magazyn „National Geographic” umieścił je wśród 10 najpiękniejszych destynacji
w 2012 roku! W trakcie swoich wakacji na Evii, koniecznie skorzystaj z rejsu w ten niesamowity zakątek Grecji. Wycieczka o rozrywkowym charakterze! Kąpiele morskie i słoneczne dla
każdego a dla chętnych także snorkeling!
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Przygoda na wakacjach
NURKOWANIE INTRO- ROZPOCZNIJ PRZYGODĘ

Cena: ok. 60 Euro + koszt transferów*
* koszt transferów zależny od lokalizacji hotelu oraz liczby uczestników.
Idealna okazja by spróbować swoich sił w nurkowaniu. Razem z profesjonalnym instruktorem poznasz zasady tego sportu. Wspólnie
wykonacie nurkowanie w trakcie, którego podziwiać będziesz uroki
podwodnego życia. Spróbuj i przekonaj się czy nurkowanie jest dla
Ciebie. Jeśli złapiesz bakcyla, nic nie stoi na przeszkodzie by rozpocząć
kurs Open Water Diver

OPEN WATER DIVER- KURS NURKOWANIA PADI

cena: ok. 350 Euro + koszt transferów*
Jeśli Twoim marzeniem było zdobycie licencji upoważniającej do nurkowania, skorzystaj z okazji! Zdobądź uprawnienia w jednej z najlepszych
baz nurkowych w Grecji. Swoje kompetencje rozwijać będziesz wśród
urokliwej fauny i flory okalającej północną Evię i pobliskie wyspy
Petali. Słońce, ciepła woda i niesamowite widoki czekają na Ciebie.
Najpiękniejsze miejsca dostępne tylko dla licencjonowanych nurków!

TREKING NA EVII- WIZYTA W SMOCZYCH DOMACH

cena: ok. 45 Euro + koszt transferów*
Jednodniowa wycieczka w góry nieopodal miejscowości Styra.
Głównym punktem naszej wycieczki są tzw. smocze domy, czyli
monumentalne konstrukcje skalne, których pochodzenie nie zostało
do końca wyjaśnione. Uważa się, że były to świątynie dedykowane
antycznym bóstwom, jednak są i tacy, którzy nadal uważają iż ich
potoczna nazwa jest zasadna. Nasza piesza wycieczka to również
rozmaite widoki na okolice Styry i zatoki Eubejskiej. Takie widoki
i wrażenia przeznaczone są tylko dla aktywnych turystów.
poziom trudności: umiarkowany

KITEBOARDING INTO- DWA ŻYWIOŁY JEDNOCZEŚNIE

cena: ok. 95 Euro + koszt transferów*
Deska i żagiel, woda i wiatr a do tego wszystkiego solidna dawka
adrenaliny! Spróbuj swoich sił w kitesurfingu w asyście profesjonalnego instruktora w jednej z najpiękniejszych baz w Grecji. Marmari,
gdzie znajduje się baza to jedno z niewielu miejsc wolne od tłoków
charakterystycznych dla popularnych kurortów.

KITEBOARDING- ROZPOCZNIJ SWOJĄ NOWĄ PASJĘ

cena: ok. 245 Euro + koszt transferów*
Jeśli woda i wiatr to Twoje żywioły, nie marnuj czasu na leżaku!
Nasza baza w Marmari oferuje lekcje kitesurfingu oraz wypożyczalnie
sprzętu. Indywidualne i grupowe lekcje zarówno dla początkujących
jak i zaawansowanych.

JEEP SAFARI- 4x4

cena: ok. 60 Euro
Podróż samochodem z napędem na 4 koła po bezdrożach wyspy
na której czas się zatrzymał. Różnorodne krajobrazy, wśród nich
wodospady, strumienie, wapienne formacje ukształtowane przez
wiatr i dziewicze plaże! Świeże powietrze, morska woda idealna do
kąpieli oraz niepowtarzalne widoki to główne zalety tej przygody!

*koszt transferu zależy od lokalizacji.
Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska

37

Bułgaria
Wakacje nad Morzem Czarnym

Bułgaria to różnorodność, którą znamy –
od kilku dziesięcioleci Polacy wypoczywają
w tym nie tak odległym kraju. Wybrzeże
Morza Czarnego, malowniczo skaliste na północy, rozległe i piaszczyste w rejonie Złotych
Piasków i Słonecznego Brzegu, na południu
stykające się z górami, gościnni gospodarze
oraz porównywalny ze śródziemnomorskim
klimat – oto zalety Bułgarii.
Historia to bogactwo pozostałości z czasów
rzymskich i bizantyjskich.Współczesność to
urokliwe monastery i tureckie meczety –
liczna mniejszość turecka zamieszkuje ten
wyjątkowy kraj. Bułgarzy po prawie pięciu
wiekach niewoli tureckiej ocalili swoją tożsamość: codzienna obyczajowość, bogaty
folklor,rzemiosło, rękodzieło, a do tego wola
opierania się przeciwnościom losu czynią ten
naród niepowtarzalnym.Niepowtarzalna , jak
na Słowian, jest uroda Bułgarów – wywodzą
się oni z połączenia plemion słowiańskich
z przybyłymi w VII wieku ludów z Azji Mniejszej. Pod wodzą chana Asparucha powstało
pierwsze państwo bułgarskie.
Bułgarzy do dziś posługują się cyrylicą –
alfabetem wprowadzonym przez słowiańskich apostołów, jak nazywano braci Cyryla
i Metodego. Alfabet ten jest jednym z trzech
unijnych alfabetów: wraz z łacińskim i greckim.
Styl życia Bułgarów łączy tolerancję, otwartość, pracowitość i niepoddawanie się problemom.
Naród bułgarski uchodzi za jeden z najbardziej tolerancyjnych wśród narodów krajów
postkomunistycznych.W codziennym życiu
Bułgarzy, ci z prowincji, wierni są ludowej
symbolice, jak choćby zwyczajowi wieszania
na drzewach 1 marca biało-czerwonych
sznureczków, tzw. martenicy – symbolu
płodności. Osoba obdarowana takim prezentem powinna spodziewać się szczęścia,
zdrowia i powodzenia w życiu. W miastach od
maja do września królują festiwale: muzyki,
tańca, śpiewu chóralnego,filmu,sztuki – mają
one urozmaicić turystom wypoczynek. Są
one wizerunkiem kultury tego kraju. Sławią
jego specjalności – festiwal róż czy festiwal
jogurtu to imprezy promujące potencjał tego
niegdyś rolniczego kraju. Bułgaria jest bowiem
ojczyzną jogurtu i wiedzie prym w światowej
produkcji olejku różanego!
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Złote Piaski
Stolica letniej rozrywki

Najpopularniejszy bułgarski kurort nad
Morzem Czarnym. Nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych minionego stulecia kusi turystów
długimi piaszczystymi plażami ulokowanymi
na skraju parku. Podzwrotnikowy klimat
wybrzeża powoduje przyjemne temperatury od maja do września. Liczne kawiarnie,
restauracje, bary i dyskoteki oferują rozrywki
dla każdego typu klientów. Idealne miejsce dla
siebie znajdą tu zarówno młodzi jak i nieco
starsi turyści. Spragnieni aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z parków wodnych
oraz licznych centrów sportów wodnych.
Ze względu na swe położenie Złote Piaski
służą jako baza wypadowa do najsłynniejszych atrakcji regionu. Nieopodal znajduje
się słynne „Białe Miasteczko” czyli Bałczik
oraz przylądek Kaliakra słynący z twierdzy,
której historia rozpoczyna się w IV w. p.n.e.
Wyjątkowych wrażeń turystom dostarczają
także wykute w skale Monastyry Aładża.

Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
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Hotel klubowy Detelina
Bułgaria / Złote Piaski / Czajka

Położenie

w spokojnej części Złotych Piasków zwanej
Czajką · na wzgórzu · ok. 2 km od centrum
Złotych Piasków · ok. 14 km od Warny · ok.
3 km od Parku Wodnego Aquapolis

Plaża

ok. 450 m · piaszczysta · parasole i leżaki
dodatkowo płatne (ok. 8 EUR - 2 leżaki
i parasol)

Wyżywienie

All Inclusive: śniadania · lunch i kolacja podawane w formie bufetu ·przekąski: lody · ciasto
napoje: kawa, herbata · bar oferujący:
lokalne napoje bezalkoholowe: woda, kawa,
herbata, mleko, 2 rodzaje soków, napoje
alkoholowe typu: wino białe, wino czerwone,
piwo, wódka, gin, wermut, rum, śliwowica
(10:00 do 22:00)

Sport i rozrywka

basen zewnętrzny · leżaki i parasole w cenie

Hotel

recepcja 24h · przestronne lobby · lobby bar ·
bar przy basenie · restauracja główna z dużym
tarasem · sejf w recepcji płatny (ok. 5BGN/
dzień · 27BGN/tydzień)* · duży zadbany ogród
* - Dodatkowo płatny

Dla dzieci

brodzik · plac zabaw

Internet

dostępny bezpłatnie w lobby

Pokoje

126 pokoi · pokoje dwuosobowe z możliwością
jednej lub dwóch dostawek i apartamenty*
· klimatyzacja (indywidualnie sterowana ) ·
telewizja satelitarna · łazienka (prysznic, wc)
· mini-bar · telefon · suszarka do włosów ·
widok na morze · ogród lub park
* - apartamenty na zapytanie, ich dostępność
zależy od aktualnego obłożenia hotelu
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Cena od:
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Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:
Kategoria lokalna 3*
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Hotel klubowy Vehzen
Bułgaria / Złote Piaski / Czajka

Cena od:

Położenie

na wzgórzu w spokojnej części miejscowości
Czajka · ok. 350m od centrum · ok. 100 m od
sklepów i barów · ok. 2 km od centrum Złotych
Piasków · ok. 14 km od Warny · ok. 25 km od
portu lotniczego w Warnie · ok. 550 m od
przystanku autobusowego

Plaża

od 300 do 500m · 3 piaszczyste plażeKabakum · Journalist i Riviera · parasole
i leżaki dodatkowo płatne

Hotel

park · recepcja 24h · restauracja · winda ·
lobby bar · parking · kantor · sejf*
* - Dodatkowo płatny

Pokoje

pokoje dwuosobowe z możliwością jednej
dostawki · klimatyzacja · telewizja satelitarna
· łazienka (prysznic, wc) · telefon · suszarka
do włosów · balkon

napoje alkoholowe i bezalkoholowe czynny
w godzinach 10.30 do 22.30

Wyżywienie

Sport i rozrywka

All Inclusive · Śniadanie · lunch i kolacja podawane w formie bufetu · Bar oferujący lokalne
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basen · tenis stołowy · bilard*
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Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:
Kategoria lokalna 3*

1149zł
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Hotel Kamchia
Bułgaria / Złote Piaski

Cena od:

Położenie

ok. 200 m do restauracji, barów · ok. 400 m
do nadmorskiej promenady · ok. 250 m do
bankomatu · ok. 400 m od centrum · ok. 17
km od Warny · ok. 1 km od Parku Wodnego
Aquapolis

Plaża

ok. 300 m · długa · szeroka, piaszczysta ·
parasole i leżaki dodatkowo płatne (ok. 8
EUR - 2 leżaki i parasol)

Hotel

recepcja 24h · winda · bar przy basenie ·
kantor · przechowalnia bagażu · restauracja
a la carte · sejf hotelowy*
* - dodatkowo płatny

· restauracja: wino, piwo beczkowe, pepsi,
mirinda, 7up, tonik, sok, kawa, herbata, woda
mineralna
· bar przy basenie (12:00-18:00): wódka,
rum, gin, whisky, mastica, menta, wino,
piwo z beczki, pepsi, mirinda, 7up, sok, kawa,
herbata, woda mineralna

Sport i rozrywka

basen · leżaki i parasole w cenie · tenis stołowy
· masaż* · sporty wodne na plaży*
* - Dodatkowo płatne

Internet

dostępny bezpłatnie w lobby, dostępny
w pokojach za dodatkową opłatą

Pokoje

117 pokoi · pokoje dwuosobowe z możliwością jednej dostawki · klimatyzacja · telewizja
satelitarna · łazienka (prysznic, wc) · lodówka
· balkon · widok na główny deptak lub basen

Wyżywienie

opcja all inclusive zawiera: śniadania, obiady,
kolacje, lokalne alkohole (11:00-22:00)
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Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:
Kategoria lokalna 3*

+48 32 720 59 95

email: bok@pluswakacje.pl

969zł

Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska

45

Hotel Lilia
Bułgaria / Złote Piaski

Cena od:

Położenie

ogród · wśród bujnej zieleni · blisko centrum

Plaża

ok. 30 m · piaszczysta · parasole i leżaki
dodatkowo płatne (ok. 8 eur - 2 leżaki i parasol)

Hotel

recepcja 24h · restauracja · lobby bar · sklep ·
sky bar (czynny lipiec-sierpień) · sala konferencyjna · parking · kantor · sejf przy recepcji*
· wypożyczalnia samochodów* · pralnia chemiczna*
* - Dodatkowo płatny

napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole do
obiadu i kolacji oraz w barze w lobby i w barze
przy basenie, kawa i herbata w barze w lobby
(10.00-22.00)

Sport i rozrywka

basen · tenis stołowy · bilard · klub nocny
z bogatym wyborem drinków · masaż* · sauna*
· basen na dachu* · sporty wodne na plaży* ·
basen ze zjeżdżalnią na plaży*
* - dodatkowo płatne

Pokoje

dwuosobowe z możliwością jednej lub dwóch
dostawek · jednoosobowe · klimatyzacja ·
telewizja satelitarna · łazienka (wanna lub
prysznic, wc) · suszarka do włosów · mini-bar
· balkon

Wyżywienie

śniadania i obiadokolacje lub all inclusive ·
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu ·
opcja all inclusive zawiera: śniadanie, obiad,
kolacja w formie bufetu w restauracji głównej,
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Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:
Kategoria lokalna 4*

+48 32 720 59 95

email: bok@pluswakacje.pl

1499zł

Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
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Hotel Bonita
Bułgaria / Złote Piaski

Cena od:

Położenie

ok. 350 m do centrum Złotych Piasków ·
przy głównej promenadzie · w pobliżu liczne:
restauracje · bary · tawerny · ok. 18 km od Warny
· ok. 1,5 km od Parku Wodnego Aquapolis

Plaża

ok. 20 m · długa, szeroka, piaszczysta · przejście przez promenadę · parasole i leżaki dodatkowo płatne (ok. 8 EUR - 2 leżaki i parasol)

Hotel

restauracja · bar · sklep · kantor · wypożyczalnia
samochodów · winda · sejf w recepcji płatny
(ok. 5BGN)* · pralnia*
* - Dodatkowo płatny

Pokoje

169 pokoi · pokoje standardowe dwuosobowe
z możliwością jednej dostawki i jednoosobowe
· klimatyzacja · telewizja satelitarna · łazienka
(prysznic, wc) · mini-bar · telefon · balkon

Wyżywienie

All inclusive light (10:00 - 21:00) · opcja All
inclusive zawiera: 3 posiłki w formie bufetu
· lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
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(coca cola, fanta, sprite, kawa, mleko, herbata,
wódka, gin, brandy, piwo beczkowe, wino
białe, czerwone)

Sport i rozrywka

basen zewnętrzny · masaż* · bilard* · sporty
wodne przy plaży*
* - Dodatkowo płatne

Internet

dostępny bezpłatnie w lobby

+48 32 720 59 95

email: bok@pluswakacje.pl

Lokalizacja:
Infrastruktura:
Pokoje:
Kuchnia:
Kategoria lokalna 3*

1249zł

Atrakcje lokalne i rejsy
Wszystko co warto zobaczyć w Bułgarii

MALOWNICZY BAŁCZIK I KALIAKRA

Cena wyjazdu: ok. 40 EUR za osobę - wersja z kolacją / 25 EUR za osobę - wersja bez kolacji
Bałczik to malownicze miasteczko w północno – wschodniej Bułgarii. Zwane Białym Miastem
ze względu na wapienne skały, na których powstało. Jego główną atrakcją jest drugi co do
wielkości w Europie, ogród botaniczny. Tam, pośród wspaniałej, subtropikalnej roślinności,
pięknych kwiatów i krzewów, znajduje się letnia rezydencja rumuńskiej królowej Marii. Ogromny
ogród skrywa zabytkowe budowle, fontanny, kolumny, urzeka pięknem i bogactwem. Kolejny
punkt wycieczki to Kaliakra – najdalej wysunięta w morze część Bułgarii. Skalisty przylądek
o długości 2 km i wysokości przekraczającej 70 metrów zachwyca każdego. Po drodze zwiedzimy
też warsztat garncarski, a jeśli będziecie chętni, zorganizujemy tradycyjny wieczór bułgarski
z nielimitowaną rakiją i winem, przekąskami oraz muzyką i tańcami na żarzących się węglach.

JEEP SAFARI Z PIKNIKIEM

Cena wyjazdu: ok. 30 EUR za osobę
Wyprawa terenowymi samochodami do Parku Przyrodniczego Złote Piaski to oferta dla osób
szukających mocnych wrażeń. Jazda poza trasami, po dzikiej i zalesionej okolicy, na pewno
każdemu podniesie poziom adrenaliny. W międzyczasie odwiedzimy wytwórnię rakiji, miejsce
idealne do degustacji tego trunku, będzie można również sprawdzić swoje umiejętności
strzeleckie. W programie przewidziane są gry i zajęcia sportowe oraz piknik w lesie. Na jego
menu składać się będą między innymi grillowane mięsa, warzywa, napoje i owoce, tradycyjna
rakija i wino. Świetna zabawa gwarantowana!

NESEBAR

Cena wyjazdu: ok. 35 EUR za osobę
Wizytówka bułgarskiego wybrzeża. Wycieczka do tego urokliwego miasteczka jest punktem
obowiązkowym podczas pobytu w Bułgarii. Wizyta w nim na długo zapadnie nam w pamięci.
Miasto zostało założone ok. 3000 lat temu, zachowało się w nim ponad 40 cerkwi z różnych
epok i kilkadziesiąt zabytków z epoki odrodzenia. Jest rezerwatem architektonicznym i archeologicznym, a od 1983 roku zabytki kultury zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa
kultury UNESCO. Stara część miasta leży na uroczym półwyspie, wysuniętym w głąb morza.

DELFINARIUM I WIZYTA W WARNIE

Cena wyjazdu: ok. 27 EUR za osobę
Warna to trzecie pod względem wielkości miasto w Bułgarii. Pod względem gospodarczym
rywalizuje ze stolicą kraju, Sofią. W Warnie każdy znajdzie coś dla siebie, od plażowicza przez
miłośnika historii, na pogromcy wampirów kończąc. W tym mieście nie można się nudzić.
Niewątpliwą atrakcją Warny jest położone w Parku Nadmorskim Delfinarium można w nim
obejrzeć pokaz tresury delfinów. W tym samym parku znajduje się również duże akwarium
z różnymi gatunkami ryb i nie tylko. Końcowym punktem wycieczki będzie odpoczynek przy
muzyce w 4* gwiazdkowym hotelu w Warnie.

STAMBUŁ

Cena wyjazdu: ok. 65 EUR za osobę + wiza turecka 16 EUR za osobę
Wycieczka objazdowa po największym i najludniejszym mieście Turcji, jednym z największych
miast świata. W trakcie przejazdu zobaczymy między innymi historyczną część Stambułu
– hipodrom, egipski obelisk, kolumnę wężową, kolumnę Konstantyna, fontannę Wilhelma
II i Błękitny Meczet. Dalej przejedziemy przez Mosty nad Złotym Rogiem i Bosforem do
azjatyckiej części miasta. Tam zrobimy przerwę w kawiarni, skąd podziwiać będzie można
panoramę Stambułu. W drodze powrotnej planowana jest kolacja w restauracji oraz czas
wolny. Zatrzymamy się również przy firmowym sklepie zakładu skórzanego.

JACHT PIKNIK

Cena wyjazdu: ok. 25 EUR za osobę
Wypływamy z portu w godzinach porannych, łowimy ryby, plażujemy i kąpiemy się w morzu
pod nadzorem ratowników. Na pokładzie jachtu zjemy obiad składający się przede wszystkim
z trzech rodzajów ryb, rozmaitych sałatek, napojów bułgarskich, białego i czerwonego wina,
a popołudniu bus odwiezie nas do hotelu.
Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
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Informacje praktyczne
Hotele, pokoje hotelowe, doba hotelowa
• Wszystkie hotele i apartamenty prezentowane w katalogu LATO 2018 zostały starannie wyselekcjonowane.
Kategoryzacje obiektów różnią się w zależności od
kraju, dlatego Biuro Podróży Plus Wakacje wprowadziło swoje oznakowania ich standardu („plusy”).
+ hotele, apartamenty, skromnie wyposażone
++ hotele, apartamenty z podstawowym
wyposażeniem
+++ hotele, apartamenty z dobrym wyposażeniem,
najczęściej posiadające basen i klimatyzowane pokoje.
++++ hotele oferujące szeroki wachlarz udogodnień.
Zazwyczaj posiadają więcej niż jeden basen. Pokoje
są przestronne i klimatyzowane.
+++++ luksusowe hotele z bogatą infrastrukturą
(baseny, restauracje, bary, kluby). Pokoje przestronne
i klimatyzowane o wysokim standardzie wykończenia.
• Niektóre hotele znajdują się w centrum miast. Wybierając obiekt w takiej lokalizacji należy mieć na uwadze,
że w sezonie turystycznym życie nocne trwa do późnych godzin nocnych. Wiąże się to z hałasem, który
może być uciążliwy dla niektórych klientów.
• Biuro Podróży PLUS Wakacje nie ma wpływu na
przydział pokoi dla poszczególnych klientów. Leży to
w gestii hotelu i uwarunkowane jest aktualną dostępnością pokoi.
• Termin pokój jednoosobowy zazwyczaj rozumie się
jako pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania. Tego typu pokój jest droższy od standardowego dwuosobowego. Biuro Podróży Plus Wakacje
nie oferuje możliwości dokwaterowania. W znaczącej
większości hoteli pokój trzyosobowy rozumiany jest
jako dwuosobowy z dostawką. Takie rozwiązanie wiąże
się ze zmniejszeniem powierzchni pokoju. Dodatkowe
łóżko w pokoju jest zazwyczaj mniejsze i może różnić
się standardem od pozostałych. Często jest to składane łóżko polowe lub rozkładana sofa. Pokój familijny
przeznaczony jest zazwyczaj dla minimum dwóch osób
dorosłych oraz dwójki dzieci do dwunastego roku życia.
Apartamenty i studia przeznaczone są zazwyczaj dla
więcej niż 3 osób. Minimalna i maksymalna liczba osób,
która może zostać zakwaterowana w apartamentach
i studiach określona jest w opisie każdego obiektu.
• W dokumentach podróży stosuje się następujące
skróty: SGL- pokój jednoosobowy; DBL- pokój dwuosobowy; DB1- pokój trzyosobowy ( dwuosobowy
z dostawką); FAM- pokój familijny ; ST- studio (składa
się z 1 pomieszczenia); APT- apartament (składa się
z więcej niż 1 pomieszczenia)
• Doba hotelowa zazwyczaj rozpoczyna się o godzinie
14.00, a kończy o godzinie 10.00, nie trwa zatem 24
godziny. Poszczególne obiekty mogą wprowadzać
swoje godziny zakwaterowania i wykwaterowania.
Przebywanie w pokoju przed rozpoczęciem doby
hotelowej lub po jej zakończeniu w dniu przyjazdu lub
wyjazdu, wiąże się zazwyczaj z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty u rezydenta, bądź bezpośrednio
w recepcji hotelowej. Nie zawsze istnieje możliwość
zakwaterowania przed lub wykwaterowania po ustalonej przez hotel godzinie.

Wyżywienie
• W zależności od oferty, klienci Biura Podróży Plus
Wakacje mają do wyboru klika typów wyżywienia lub
oferty pozbawione tego świadczenia. Są to: 3 posiłki
(FB) ,brak wyżywienia (O), śniadania (BB), śniadania i obiadokolacje (HB) lub All Inclusive (All). Posiłki
mogą być serwowane lub podawane w formie bufetu.
Szczegółowe opisy poszczególnych form wyżywienia
przedstawione są w opisach hoteli.
• Klienci Biura Podróży Plus Wakacje informowani są
o godzinach i miejscach posiłków przez rezydentów,
bądź pilotów. Śniadania zazwyczaj odbywają się
w miejscu zakwaterowania, natomiast obiadokolacje,
w zależności od oferty, w hotelu, bądź w pobliskiej
restauracji.
• Napoje do śniadań zwyczajowo są wliczone w cenę,
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jednak nie jest to regułą. Do obiadokolacji i lunchu
zazwyczaj są dodatkowo płatne, chyba że oferta precyzuje inaczej. W opcji All Inclusive napoje są zawarte
w cenie. Świadczenia zawarte w opcji All Inclusive różnią się w zależności od wybranego hotelu.
• Wynoszenie jedzenia z restauracji nie jest mile
widziane. Często traktowane jest jak kradzież! Dotyczy to przede wszystkim wyżywienia w formie bufetu.

Piloci, Przewodnicy, Rezydenci, Animatorzy
• Pilot jest osobą towarzyszącą w imieniu organizatora
imprezy turystycznej uczestnikom imprezy, sprawuje
nad nimi opiekę i czuwa nad sposobem wykonywania na ich rzecz usług oraz przekazuje podstawowe
informacje dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca,
wskazuje lokalne atrakcje, przyjmuje zgłoszenia dotyczące uchybień. Pilot Biura Podróży Plus Wakacje nie
towarzyszy klientom w trakcie tzw. przejazdów antenowych, jednak zawsze obecny jest podczas przejazdu
na trasie głównej tj. z Katowic do miejsca docelowego
i z powrotem.
• Przewodnik to osoba posiadająca wyspecjalizowaną
wiedzę na temat odwiedzanego przez turystów miejsca. Ukończył wymagane przez prawo danego kraju
szkolenia i posiada potwierdzające ten fakt dokumenty.
W sytuacji, gdy Przewodnik nie posługuje się językiem
polskim, za tłumaczenie odpowiedzialny jest Pilot,
bądź inna osoba wynajęta do tego celu przez Biuro
Podróży Plus Wakacje.
• Rezydent to przedstawiciel biura, który znajduje się
w miejscu pobytu turystów, zazwyczaj przez cały
sezon i zajmuje się techniczną organizacją pobytu
turystów. Do jego zadań należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zakwaterowania, prowadzenie
spotkania informacyjnego, oraz pośrednictwo w sprzedaży wycieczek lokalnych, wynajmu samochodów,
rowerów, skuterów. Dyżury rezydentów odbywają
się codziennie w rodzinnych hotelach klubowych
Plus Wakacje. W pozostałych obiektach min. 2 razy
w tygodniu. Ponadto do dyspozycji wszystkich gości
pozostają numery telefonów Centrum Pomocy Plus
Wakacje dostępne 24h na dobę. Animatorzy to osoby
odpowiedzialne za realizację programu rozrywkowego
w hotelach. Do ich obowiązków należy także pomoc
w rozwiązywaniu bieżących problemów gości, w sytuacji gdy rezydent jest niedostępny.

Wycieczki lokalne, wynajem pojazdów
• Wycieczki lokalne to dodatkowe atrakcje przygotowane dla turystów. Organizowane są przez sprawdzone lokalne agencje, z którymi współpracuje Biuro
Podróży Plus Wakacje. Rezydenci, bądź Piloci pośredniczą w zawieraniu umów z faktycznym organizatorem
wycieczek. Zazwyczaj wycieczki lokalne sprzedawane
są w miejscu wypoczynku, jednak występują oferty,
w myśl których mogą być one zakupione już w Polsce.
Opis oferowanych wycieczek znajduje się w katalogu
przy opisie poszczególnych destynacji. Ceny wycieczek
mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sezonu turystycznego. Ceny podane w katalogu, nie należy traktować jako bezwzględnie obowiązujące. Mają one jedynie
charakter orientacyjny. Lokalne agencje wprowadzają
zazwyczaj minimalną liczbę uczestników wycieczki.
Ostateczne daty zapisu , a także zasady rezygnacji z
poszczególnych imprez podaje sprzedający (Rezydent,
Pilot).
• Rezydenci i Piloci pośredniczą również w wynajmie
samochodów, rowerów, skuterów, sprzętu do uprawiania sportów wodnych i innych, jeśli Biuro Podróży
Plus Wakacje współpracuje z firmami oferującymi te
usługi. Aktualne ceny poszczególnych usług podawane
są w miejscu wypoczynku. Osoba wynajmująca środek transportu zobowiązana jest do bezwzględnego
zapoznania się z aktualnie obowiązującymi przepisami,
w szczególności zaś wymaganymi uprawnieniami.

+48 32 720 59 95

email: bok@pluswakacje.pl

Czas trwania imprezy
• Podawana w katalogu ilość dni imprezy obejmuje czas
potrzebny na dojazd oraz czas realnego pobytu w miejscu docelowym. Pierwsza i ostania doba przeznaczona
jest na transport. Dokładna godzina rozpoczęcia
imprezy podawana jest do wiadomości turystów trzy
dni przed wyjazdem, chyba że klient zakupił imprezę
później niż na trzy dni przed jej rozpoczęciem. Wówczas taka informacja przekazywana jest niezwłocznie.
Godzina powrotu z imprez opartych o transport lądowy
uzależniona jest od natężenia ruchu drogowego,
a także tempa odpraw granicznych.

Transport autokarowy
• Biuro Podróży Plus Wakacje współpracuje z profesjonalnymi firmami transportowymi oferującymi autokary
wysokiej klasy. Każdy z nich posiada za przednią szybą
tablicę z logo Biura Podróży Plus Wakacje lub inną,
która umożliwia turystom zlokalizowanie właściwego
autokaru.
• Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych każdy uczestnik przejazdu ma prawo do bezpłatnego przewozu następującej ilości bagażu: podręcznego - jedna sztuka do 5 kg na osobę,
• - zasadniczego - jedna sztuka do 20 kg na osobę
w wymiarach oscylujących w granicach zwyczajowych
norm (80 x 60 x 30cm). Turyści, podróżujący razem
mogą zabrać jeden wspólny większy bagaż dla 2 osób.
• Godzinę i miejsce zbiórki, potwierdzamy na 3 dni przed
wyjazdem mailowo.
• Miejsca w autokarze przydzielane są odgórnie przez
Organizatora. Za główne kryterium przyjmuje się
kolejność zgłoszeń. W przypadku zarezerwowania
wyjazdu na dwóch różnych rezerwacjach, nie gwarantujemy, że osoby z tych zgłoszeń będą miały miejsca
obok siebie w autokarze. W miarę możliwości Biuro
Podróży Plus Wakacje umożliwia wybranie najbardziej
komfortowego miejsca osobom uprzywilejowanym
tj. inwalidom, kobietom w ciąży oraz cierpiącym na
chorobę lokomocyjną (za okazaniem zaświadczenia
lekarskiego). Wymienione osoby powinny zgłaszać
chęć zajęcia konkretnego miejsca najpóźniej tydzień
przed wyjazdem.
• Wyjazd główny odbywa się z Katowic i nie wiąże się
z dodatkowymi opłatami.
• Tzw. „ Przejazdy antenowe”, rozumiane jako transport
do właściwego miejsca rozpoczęcia imprezy (Katowice), są organizowane jeżeli zbierze się minimum 20
osób chętnych, mogą odbywać się różnymi środkami
lokomocji (autokar turystyczny, minibus, pociąg, samochód osobowy). Godzina przyjazdu na miejsce zbiórki
z połączenia antenowego może być różna od godziny
odjazdu. Podobnie w przypadku drogi powrotnej.
Osoby korzystające z połączeń antenowych na trasie
przejazdu zajmują miejsca, wybierając pierwsze wolne.
• „Przejazdy antenowe” płatne są dodatkowo zgodnie
z cennikiem dostępnym na www.pluswakacje.pl
• Autokary, z których korzysta Biuro Podróży Plus Wakacje wyposażone są w toalety. Korzystanie z toalety
może zostać ograniczone ze względu na przepełnienie
zbiorników.
• Dla komfortu podróżujących organizowane są postoje,
zazwyczaj co 3- 4 godziny. O długości trwania przerwy
informuje pilot, bądź kierowca. Nie wszystkie toalety
w miejscach postojów są bezpłatne.
• W przypadku zatrzymania autokaru i braku jasnego
komunikatu o przerwie ze strony pilota lub kierowcy,
należy pozostać na swoim miejscu. W autokarach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
• W trakcie podróży nie należy poruszać się po autokarze. Gwałtowne hamowanie może doprowadzić do
poważnych urazów ciała nie tylko osoby przemieszczającej się, ale również innych uczestników podróży. Przy
wysiadaniu z autokaru należy zachować każdorazowo
ostrożność, szczególnie w sytuacjach, gdy autokar
zatrzymuje się na jezdni.
• Palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i innych

środków odurzających w autokarze jest zabronione.
Osobom, u których zachodzi podejrzenie spożywania
w/w substancji Organizator ma prawo odmówienia
dalszego przewozu, jeżeli ich zachowanie będzie zagrażać lub zakłócać spokój pozostałych pasażerów.

Dojazd własny
• Klienci korzystający z opcji dojazd własny powinni
zgłosić się do miejsca zakwaterowania w pierwszym
dniu trwania imprezy (zgodnie z umową)nie wcześniej niż o godz.14:00. W przypadku wcześniejszego
przybycia do miejsca zakwaterowania, możliwe jest
rozpoczęcie pobytu wcześniej, jednak zazwyczaj wiąże
się to dodatkowymi opłatami.

Transport lotniczy
• Biuro Podróży Plus Wakacje, oferuje imprezy z transportem lotniczym, godziny wylotu potwierdzamy na 3
dni przed wylotem, w przypadku zmian klienci informowani są na bieżąco za pomocą e-mail ,wiadomości
sms, połączenia telefonicznego.
• Każdemu klientowi przysługuje prawo bezpłatnego
przewozu jednej sztuki bagażu podręcznego o określonej wadze i wymiarach (szczegóły dostępne na
www.pluswakacje.pl). W zależności od oferty bagaż
rejestrowany jest płatny dodatkowo lub bezpłatny.
Aktualne cenniki bagażu rejestrowanego dostępne są
na www.pluswakcje.pl
• Miejsca w samolocie przydzielane są odgórnie przez
przewoźnika.

Sezon turystyczny, specyfika kurortów
wakacyjnych
• Tzw. wysoki sezon turystyczny pokrywa się w dużej
mierze z wakacjami szkolnymi. Należy być świadomym, że przed lub po tym okresie część udogodnień
i atrakcji może być niedostępna.

• W trakcie całego sezonu turystycznego możliwość
korzystania z pełnej infrastruktury hotelowej również okresowo ograniczona ze względu na warunki
pogodowe.

Paszporty, dowody osobiste, wizy
• Obywatele polscy podróżujący do Grecji i Bułgarii zwolnienie są z konieczności posiadania paszportu. Można
przekraczać granicę na podstawie dowodu osobistego.
Zarówno paszport, jak i dowód osobisty powinny być
ważne minimum 6 miesięcy od daty powrotu.
• Obywatele innych krajów, podróżujące z Biurem
Podróży Plus Wakacje, powinni we własnym zakresie
zapoznać się z obowiązującymi ich przepisami wizowymi i celnymi. W sytuacji odmowy przekroczenia
granicy, Biuro Podróży Plus Wakcje nie organizuje
powrotu do kraju, ani nie zwraca kosztów utraconych
świadczeń.

Zagubienie paszportu/ dowodu osobistego
• W przypadku kradzieży, bądź zagubienia dokumentu
upoważniającego do przekroczenia granicy, turysta
powinien niezwłocznie poinformować rezydenta,
pilota, lub innego przedstawiciela biura, który udzieli
mu niezbędnej pomocy. Turysta zobligowany jest do
zgłoszenia się do najbliższego konsulatu, bądź ambasady RP w celu uzyskania tymczasowego dokumentu.
Gdy w najbliższej okolicy nie znajduje się polska placówka dyplomatyczna należy zgłosić się do placówki
któregokolwiek państwa UE. Przedstawiciele Biura
Podróży Plus Wakacje mogą towarzyszyć turyście
w podróży do konsulatu/ ambasady, tylko wtedy, gdy
wyjazd ten nie koliduje z innymi obowiązkami tej osoby.
Koszty podróży własnej, jak również przedstawiciela
biura , pokrywa turysta.

Zdrowie
• Biuro Podróży Plus Wakacje organizuje wyjazdy do krajów pozbawionych konieczności posiadania jakichkolwiek szczepień ochronnych i profilaktycznych. Zawsze
jednak należy pamiętać o zachowaniu podstawowych
zasad higieny tj. mycie rąk przed posiłkami, mycie
warzyw i owoców, picie tylko butelkowanej wody.
W związku z dużą ilością godzin słonecznych i wysokim
promieniowaniem w kurortach turystycznych należy
wystrzegać się zbyt długiego przebywania na słońcu.
Nie wolno również zapominać o spożywaniu odpowiedniej ilości napojów.

Cena imprezy
• Na całkowitą cenę imprez organizowanych przez
Biuro Podróży Plus Wakacje składa się cena podstawa
(w PLN), składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
( w PLN) oraz ewentualne obligatoryjne dopłaty tj.
opłata administracyjna (w Euro) i inne wyszczególnione
w ofercie. Opłata administracyjna przyjmowana jest
w gotówce w dniu rozpoczęcia imprezy przez pilota
bądź rezydenta.
• Ceny prezentowane w katalogu są aktualne na dzień
jego wydruku tj. 10.11.2017 r.

Ubezpieczenie
• Klienci Biura Podróży Plus Wakacje ubezpieczeni są
w Towarzystwie Ubezpieczeń Europa S.A. Każdy klient
zobowiązany jest do zapoznania się ze szczegółowymi
warunkami ubezpieczeń, które dostępne są na stronie
internetowej www.pluswakacje.pl, oraz w placówkach
partnerskich sprzedających ofertę biura. Ubezpieczenie ma charakter podstawowy, dlatego też w razie
potrzeby klient powinien zakupić dodatkowe opcje
(np. ubezpieczenie od chorób przewlekłych).
• Podstawowa opcja ubezpieczenia obejmuje: KL (koszty
leczenia): 15 000 Euro, KR (koszty ratownictwa): 5 000
Euro, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków):
3 000 Euro, BP (bagaż podróżnego): 300 Euro

Z Europą
w świat!
Ubezpieczenia turystyczne
z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A.
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty:
• szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
• szybki i wygodny zakup
• zniżki dla rodzin, grup, dzieci i studentów
• elastyczne pakiety dostosowane do indywidualnych potrzeb
Ciesz się beztroskim wypoczynkiem, wybierając
najlepsze dla siebie ubezpieczenie podróżne zapewniające:

Tylko u nas szeroki wachlarz
ubezpieczeń dodatkowych:

• pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu do kraju, w razie choroby

• Ubezpieczenie mieszkania lub domu podczas podróży
• Ubezpieczenie Car Assistance
• Ubezpieczenie Family Assistance
• Ubezpieczenie Artroskopii i Rehabilitacji
• Ubezpieczenie psów i kotów na czas podróży
• Ubezpieczenie Leczenie po powrocie z podróży zagranicznej

lub wypadku
• kompleksową pomoc w podróży: medyczną, techniczną, organizacyjną
• wypłatę świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
• ochronę wartościowych przedmiotów (bagaż, komórka, klucze, dokumenty,
portfel, sprzęt sportowy itp.)
• zwrot kosztów w razie rezygnacji z podróży, anulowania noclegów lub biletów
• ochronę na wypadek wyrządzenia nieumyślnych szkód osobom trzecim

Szczegóły sprawdź na stronie www.tueuropa.pl lub zadzwoń pod numer 801 500 300*
*koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

Grupa Plus Sp. z o.o ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
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www.pluswakacje.pl

+48 32 720 59 95

email: bok@pluswakacje.pl

