
GRECJA – KRETA

Hotel GOUVES PARK****

   

TERMIN: 09.05.2014. – 16.05.2014.

Położenie: Gouves, 8 km do Hersonissos, 20 km od Heraklionu, 12 km od lotniska.
Opis hotelu: 2 restauracje, sala konferencyjna, 3 bary, 3 baseny odkryte, aquapark (4 zjeżdżalnie).
Plaża: 250 m od hotelu, piaszczysta. Parasole i leżaki – płatne. Ręczniki plażowe – depozyt (wymiana na 
kolejny ręcznik płatna).
Pokoje: 2 osobowe, klimatyzacja indywidualna (bezpłatna), wanna lub prysznic, suszarka, telefon, lodówka, 
TV, radio, sejf (płatny ok. 25 EURO za tydzień), balkon lub taras.
Sport, Relaks, Rozrywka:
bezpłatne: internet bezprzewodowy w recepcji, kort tenisowy, tenis stołowy,  siatkówka, rzutki, animacje, 
dyskoteki w wybrane dni tygodnia
płatne: kącik internetowy, pralnia, bilard, masaż, rakiety i piłki do tenisa, miniboisko do piłki nożnej, sporty 
wodne i nurkowanie
Wyżywienie: All Inclusive (10:00-23.00)
Posiłki: śniadanie, obiad, przekąski, podwieczorek, kolacja.
Napoje zawarte w opcji all: lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe.

RAMOWY PROGRAM:

1 dzień 09.05.2014. – dzień podróży, zbiórka na lotnisku w Katowicach-Pyrzowice 03:30, wylot 
05:30, przylot do Heraklionu 09:00

2 – 7 dzień pobytu – pobyt w hotelu, możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych

8 dzień 16.05.2014. – dzień podróży, wylot z Heraklionu 17:10 przylot do Katowic – Pyrzowic 
19:05

Uwaga:
- Pierwszy i ostatni dzień to dni podróży, podane godziny lotów mogą ulec zmianie.
- doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy się o godz. 12:00
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