
ZZK Solidarność 80 w Jastrzębiu-Zdroju 

ZAPRASZA NA WCZASY W TERMINIE 4 – 11 LIPCA 2019R.: 

G R E C J A-WYSPA E V I A 

 
HOTEL SISSY:  Skromny hotel 3***-bezpośrednio przy plaży, Rodzinny Hotel Klubowy,  Klub Seniora,  
Basen,   Pokoje rodzinne,    Wszystkie pokoje z widokiem na morze,   Leżaki i parasole bezpłatnie przy 
basenie i na plaży. 

 

Kamena Vourla (w czasach Homera znana jako Thronion) ulokowana jest u stóp góry Knymis na 
południowym krańcu zatoki Malijskiej. Miasteczko rozwija się od 1939 roku kiedy zostało tu utworzone 
centrum hydroterapii im. Asklepiosa. Kamena Vourla zawdzięcza swą międzynarodową sławę, 
przybywającym tu od lat sześćdziesiątych, osobistościom znanym z filmów, muzyki i polityki. Tutejsze 
termalne kąpieliska rozsławione zostały nie tylko w Grecji ale i całej Europie 

POŁOŻENIE: Ok. 850m od głównego deptaku, ok. 800m od supermarketu, ok. 900m od apteki, w 

centrum miejscowości luna park (czynny w sezonie), restauracje, tawerny, kościół, przystanek 

autobusowy ok. 1,2 km, ok. 190 km od lotniska w Atenach, ok. 33 km od miasta Lamia. 

 
PLAŻA -Bezpośrednio przy hotelu, żwirowo- kamienista, leżaki i parasole bezpłatne. 

WYŻYWIENIE: Śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, do śniadań napoje- kawa, herbata, soki, 

woda, mleko, do obiadokolacji- woda.  Pozostałe napoje płatne dodatkowo.  

TRANSPORT– SAMOLOT, wylot z KRAKOWA: 

- Na lotnisko należy zgłosić się minimum 2 godziny przed planowaną godziną wylotu. 

- Potwierdzenie godzin najwcześniej 2 - 3 dni przed wylotem. 

 

CENA  ZAWIERA: 

- lot na trasie KRAKÓW- Ateny- KRAKÓW, - transfer lotnisko- hotel- lotnisko 

- 1 sztukę małego bagażu o max. wymiarach 35 x 20 x 20cm na osobę – 8 kg,  bagaż duży do 23 kg 

- 7 noclegów, wyżywienie HB – bufet, - opiekę rezydenta na miejscu 

- ubezpieczenie KL 15000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 3000 EUR, bagaż 300 EUR 

CENA  NIE  ZAWIERA:  - podatku noclegowego 0,50 euro na pokój za dobę 

Cena: 1800 zł/os //  1 400 zł/ dziecko 2-11,99 // 490 zł/ dziecko 0 -1,99 
UWAGA: Program jest ramowy i może ulec zmianie,  ponadto może być modyfikowany na miejscu na wniosek 

grupy w ramach realnych możliwości wykonania wycieczki. 

 

ZAPISY (wraz z wpłatą 200zł od osoby) od 19 listopada 2018r. w biurze związku. 

 


