Wyjazd z cyklu ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI
Hotel ALEA & SUITES 4,5*
(all inclusive, przy plaży)

GRECJA Wyspa THASSOS
Wylot z Poznania
(Planowany jest dla grupy transfer:
Szczecin – lotnisko w Poznaniu – Szczecin)

Możliwość wylotu z lotnisk: Gdańsk, Katowice, Warszawa

21 – 28.09.2023 / all inclusive
Cena: 3.469zł / 1 os.
Przy rezerwacji do dn. 19.10.2022 obowiązują warunki promocji: OTO LATO 2023
(między innymi: gwarancja niezmienności ceny, multizmiana, zaliczka 15%, zmiana osoby na rezerwacji)

Opis oferty:
Nowoczesny wystrój w stylu minimalistycznym, eleganckie pokoje, centrum wellness – hotel, który spełni
oczekiwania nawet najbardziej wymagających Gości. Niskie, jasne budynki o prostej, estetycznej
architekturze położone są na zadbanym terenie, gdzie znajdują się także baseny i brodzik dla dzieci. Hotel
leży bezpośrednio przy prywatnej plaży, z bezpłatnymi parasolami i leżakami, która łagodnie schodzi do
morza. Gustownie urządzone pokoje są wyposażone we wszystkie wygody. W 2021 r. hotel otrzymał
ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. Opinie klientów: 5,4 w skali do 6.
Położenie:
Położony na północnym zachodzie wyspy, ok. 900 m od centrum SKALA PRINOS z barami, tawernami,
marketem i portem, skąd odpływają promy do Kavali; ok. 43 km od lotniska w Kavali; przystanek
autobusowy ok. 30 m od hotelu.
Plaża:
hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, dojście przez teren hotelu,
bezpłatne parasole i leżaki, ręczniki za kaucją (ok. 10 EUR).
Hotel:
czterogwiazdkowy, elegancki i nowoczesny, zbudowany w 2010 r., 160 pokoi, łącznie 13 budynków:
budynek główny i bungalowy, 1 piętro, 4 windy, przestronne i eleganckie lobby, całodobowa recepcja,
restauracja Aegean – dania w formie bufetu, kuchnia grecka i międzynarodowa, show cooking, wieczory

tematyczne, dania wegetariańskie, restauracja Almyra przy plaży – dania w formie bufetu, dania
wegetariańskie, restauracja Alea View – á la carte, dania wegetariańskie, wymagana wcześniejsza
rezerwacja, bary: Aeolos w lobby, Alion przy basenie, Almyra przy plaży; minimarket, aras z widokiem na
basen i morze, ogród,
bezpłatny internet bezprzewodowy (35 godz./tydz./1 urządzenie; powyżej 35 godz. płatny: 2 EUR/2 godz.);
za opłatą: pralnia;
akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club.
Pokój:
Superior:
2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 24 m², elegancki i nowoczesny, indywidualnie sterowana
klimatyzacja, łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), internet bezprzewodowy (35 godz./tydz./1
urządzenie), telewizja satelitarna, telefon, lodówka, sejf; balkon (stolik i krzesełka);
Junior suite: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek dla dzieci – sofa), 2 os. (możliwość 1 lub 2 dostawek dla
dzieci – sofa), ok. 28 m², elegancki i nowoczesny, wyposażenie jak w pokoju standardowym;
pokój junior suite za dopłatą.
Sport i rozrywka:
baseny, słodka woda: ok. 200 m², gł. ok. 1,2-1,4 m, hydromasaż, i ok. 180 m², gł. ok. 1,1 m, brodzik, ok. 40
m², gł. ok. 0,6 m, przy basenach bezpłatne parasole i leżaki, ręczniki za kaucją (ok. 10 EUR);
kryty basen (czynny sezonowo), ok. 90 m², gł. 1,4 m, brodzik, ok. 25 m², gł. 0,6 m;
tenis stołowy, siatkówka plażowa, siłownia, waterpolo, aqua aerobik; plac i pokój zabaw dla dzieci,
miniklub (4-12 lat), animacje dla dorosłych i dla dzieci: (15.06-15.09) gry i zabawy, minidisco, wieczorny
show;
za opłatą: centrum wellness: sauna, łaźnia, zabiegi na twarz i ciało, masaże, manicure, pedicure.
All inclusive:
śniadanie (7.30-10.30) w restauracji Aegean, obiad (12.30-15.00) w restauracji przy plaży, kolacja (19.0021.00) w restauracji Aegean; posiłki w formie bufetu; przekąski w restauracji Almyra lub Aegean (11.0012.00 i 16.00-17.00); kawa, herbata, ciastka, lody w barze przy basenie (16.00-17.00); kawa, herbata, napoje
bezalkoholowe oraz lokalne i międzynarodowe alkohole w barach (10.00-24.00); raz na tydzień kolacja w
restauracji á la carte (napoje dodatkowo płatne, wymagana wcześniejsza rezerwacja);
wymagane noszenie opasek all inclusive.
Gratis: Serwis plażowy, Wi-Fi
Kontakt: 0030/2593058300, www.aleahotel.com

Hotel ALEA - stolica wyspy LIMENAS (TASOS) 15 km (komun8ikacja publiczna)
Hotel ALEA – port SKALA PIRNOS plaża około 600-700 m
Ciekawe wycieczki fakultatywne, np. Dookoła wyspy autokarem lub statkiem.

Serdecznie zapraszamy na wspólny urlop!
Lucyna i Ryszard Kotla
Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, pok. 117, 70-026 Szczecin
tel. 608 122 492 e-mail: biuro@kotlatravel.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.kotlatravel.pl

