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Wg rozdzielnika 
 
 

Dot.: wycieczka na ZAKYNTHOS – Grecja  

 
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniach 18-25.05.2018 r. planowana jest wycieczka samolotowa na 
ZAKYNTHOS – Grecja dla członków Oddziału Gliwickiego SEP i osób towarzyszących. 
Odpłatność od członków Oddziału Gliwickiego SEP wynosi 1930 zł, a od osoby towarzyszącej – 
2230 zł. 
 
ŚWIADCZENIA W CENIE: 

- przelot na trasie Katowice – Zakynthos – Katowice 
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem, 
- zakwaterowanie: 7 noclegów w Hotelu WHITE OLIVE PREMIUM ****, pokoje dwuosobowe,  
- wyżywienie: formuła all inclusive – 3 posiłki w formie bufetu,  
- opieka polskiego rezydenta, 
- warunki rezerwacji grupowych 
 
Ceny nie zawierają: 

- wycieczek lokalnych,  
- wydatków własnych i elementów niewyszczególnionych w ofercie, 
- od I kwartału 2018 r. planowany jest w Grecji podatek turystyczny (ok. 7-10 EUR/osobę). 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Zgłoszenie udziału w wycieczce w sekretariacie SEP do dnia 22 listopada 2017 r. godz.16:00. 

Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane osobowe: nazwisko, imię, nr telefonu 
kontaktowego oraz nr koła SEP. 

2. O kolejności zapisów na listę uczestników decydować będzie termin zgłoszenia. W przypadku, 
gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc zarezerwowanych w umowie, prezydium OGl SEP 
ustali skład osobowy zgodnie z obowiązującym regulaminem imprez. 

3. W dniu 27 listopada 2017 r. zostanie zatwierdzona lista uczestników imprezy. Na podstawie tej 
listy „RAINBOW TOURS S.A.” w Centrum Handlowym M1 – Zabrze, ul. Plut. R. Skubacza 1 

– realizator wycieczki, sporządzi indywidualne umowy.  
4. Indywidualne umowy będą do podpisu w „RAINBOW TOURS S.A.” w C.H. M1 – Zabrze, 

ul. Plut. R. Skubacza 1 do dnia 30 listopada 2017. Jednocześnie uczestnicy wycieczki muszą 
wpłacić wpisowe („ZAKYNTHOS 18-25.05.2018 – I rata”) w kwocie 600 zł na konto 
„RAINBOW”.  

5. Drugą ratę należy wpłacić w terminie do 20 kwietnia 2018 r. na konto jak wyżej (z dopiskiem 
„ZAKYNTHOS 18-25.05.2018 – II rata”) w kwocie:  
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 1330 zł od członków OGl SEP,  

 1630 zł od osób towarzyszących. 

6. Korzystny koszt imprezy został wynegocjowany przy założeniu min. 40 uczestników. 
W przypadku mniejszej liczby chętnych koszt imprezy może ulec zmianie.  

 
Osoby zdecydowane i zainteresowane wycieczką muszą solidarnie dokonać terminowego 
zgłoszenia wraz z opłatą wpisowego! Tak wczesne zapisy podyktowane są koniecznością 
rezerwacji z dużym wyprzedzeniem biletów lotniczych oraz hotelu. 

 

Od Państwa będzie zależało, czy dojdzie do realizacji wycieczki! 
  

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
Prezes Oddziału Gliwickiego SEP 

 
Jan Kapinos 

 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

Zakynthos – White Olive Premium 4*, all inclusive,  
Termin: 18-25.05.2018 r., wylot/powrót Katowice, cena: 2230zł/os. 
  

  
 

 



Położenie: 

Zupełnie nowy, zadbany i świetnie utrzymany hotel. Położony jest niedaleko centrum jednego 
z najpopularniejszych kurortów na wyspie – Laganas. Ok. 500 m od hotelu znajdują się liczne sklepy i tawerny 
oraz bary, kluby i dyskoteki. Wieczorem centrum zamienia się w miejsce spotkań i zabawy dla całego kurortu. 
Znajduje się tam też przystanek autobusowy, skąd można dojechać np. do oddalonego o 6 km mias ta 
Zakynthos. Transfer do hotelu trwa ok. 30 min. Cena nie obejmuje greckiego podatku turystycznego, którego 
wprowadzenie zapowiedziano na I kwartał 2018 r. i którego wysokość szacuje się na 7-10 EUR za osobę za 
tydzień pobytu. Podatek płatny będzie obowiązkowo w recepcji przed zakwaterowaniem. 

Plaża: 
Obiekt usytuowany jest ok. 100 m od szerokiej, piaszczystej plaży, gdzie znajduje się Klub plażowy Rainbow , 
czyli leżaki i parasole w cenie 3 euro/leżak. W cenie jeden napój bezalkoholowy lub jedno piwo gratis. Liczba 
miejsc ograniczona. 

Do dyspozycji gości: 
Recepcja, 2 baseny zewnętrzne, taras słoneczny, leżaki i parasole przy basenie – bezpłatne. Ręczniki 
basenowe dostępne w recepcji hotelowej (dodatkowo płatne ok. 2 euro za ręcznik). 

Pokoje: 
Wyposażone są w łazienkę z prysznicem, indywidualnie sterowaną klimatyzację (bezpłatną), TV-sat z polskimi 
programami, minisejf (bezpłatny), lodówkę, suszarkę do włosów oraz balkony lub tarasy. Łóżeczka dla dzieci. 
Pokoje standard – nowocześnie urządzone, 2-osobowe (możliwość 1 dostawki). 

Wyżywienie: 

All Inclusive: śniadania (07:30-09:30), lunche (12:30-14:30) i kolacje (19:30-21:30) w formie bogatego bufetu. 
Napoje bezalkoholowe – woda, soki, słodkie napoje typu cola, fanta, kawa, herbata oraz lokalne alkoholowe – 
piwo, wino, ouzo, wódka, gin, brandy, rum . Bar czynny w godzinach 10:00-23:00. Raz w tygodniu kolacja 
grecka typu bufet z przysmakami regionalnymi. 

Program sportowy i animacyjny: 

Bezpłatna siłownia. Za dodatkową opłatą możliwość skorzystania z jacuzzi, sauny oraz masażu. 

Internet: 

Bezpłatna sieć Wi-Fi w pokojach i na terenie całego hotelu. 

Kategoria lokalna: 

**** 
Naszym zdaniem: 

Nasz własny hotel to z pewnością miejsce gdzie najlepiej możemy zadbać o swoich klientów. W ostatnim 
czasie zdecydowanie zmieniliśmy wygląd tego obiektu, został rozbudowany i unowocześniony. Powstały nowe 
pokoje, większa restauracja, taras wypoczynkowy i siłownia. Na gości czeka miła niespodzianka w postaci 
własnego klubu na plaży. White Olive Premium posiada obecnie jedne z najlepszych pokoi w kurorcie 
Laganas. Gorąco polecamy! 
  
Pozdrawiam 
Anna Serweta 
Specjalista ds. turystyki  

Biuro Obsługi Klienta 

Rainbow - Oddział Zabrze M1 
C.H. M1 Zabrze 
Plut. R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze 
tel.: 32 330 00 46-47 
Biuro czynne: pon-sb: 09:00-21:00, nd:10:00-20:00 
email: Zabrze.M1@R.pl 

 

https://poczta.onet.pl/Zabrze.M1@R.pl
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