12-19.06.2022
18-25.04.2021

PRAWDZIWA
MORSKA
PRZYGODA

Stęsknieni za słońcem i plażą ?
A co ważniejsze za swoim skuterem
lub motorówką ?
Zapraszamy Was na niezapomnianą wyprawę do Grecji,
gdzie będziecie mogli popływać na swoich sprzętach, złapać
trochę promieni słonecznych i zwiedzić wybrzeże półwyspu
Chalkidiki w nietypowy sposób, bo od strony morza.

Atrakcje?
Spektakularne widoki, pływanie z delﬁnami
to jedynie mała część atrakcji jakie czekają
Was podczas tego niezapomnianego wyjazdu.
Zorganizowaliśmy już 6 podobnych wyjazdów.
Na ostatnim zabraliśmy ze sobą ponad
100 osobową ekipę, która bawiła się wspaniale
w plażowych barach czy dzikich plażach
na których organizowany jest grill z owocami
morza w roli głównej.

CHALKIDIKI

HOTEL VERGOS
Położony jest na Półwyspie Chalkidiki, pośród ogrodów, dokładnie naprzeciwko płytkich wód morskich
w miejscowości Vourvourou. Swoim Gościom oferuje tradycyjną restaurację oraz bezpłatne leżaki i parasole
do wykorzystania na plaży i przy basenie. Do dyspozycji Gości jest basen dla dorosłych oraz osobny basen dla dzieci.
Hotel oferuje salę śniadaniową, bar przekąskowy oraz taras przy basenie, który stanowi doskonałe miejsce na relaks.
8 różnych wariantów noclegowych. wszystkie pokoje i apartamenty typu studio w hotelu Vergos oferują
prywatny balkon z widokiem na morze, basen lub ogród. Każdy z nich wyposażony jest ponadto w telewizor,
klimatyzację i lodówkę. Na miejscu dostępny jest również przestronny parking. O wszystkich szczegółach
dowiecie się państwo podczas rezerwacji.

KOSZTY:

KOSZTY ZAWIERAJĄ:

5800 PLN Jedna osoba ze skuterem
2500 PLN Kolejna osoba bez skutera
1800 PLN Dzieci do lat 11*

- Transport skuterów
- Nocleg w Hotelu (7dni + śniadanie)
- Organizacja form spędzania wolnego czasu

Przelot we własnym zakresie. Ceny biletu zaczynają się od ok. 370 zł w dwie strony

12.06.2022

19.06.2022

18.50

22.10

KRAKÓW
Lot: FR5474

21.45

SALONIKI

SALONIKI
Lot: FR5475

23.05

KRAKÓW

ZALICZKA
Alior bank - 56 2490 0005 0000 4000 4510 8398
Oliwia Latos-Brzozowska
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 9
Kwota zaliczki 3000 zł

SPRZĘT NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PERFECTMOTO 06.06.2022 od 9:00 do 10:00

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod nr. tel. 796-022-022
Koszty nie zawierają dodatkowego ubezpieczenia turystycznego oraz ubezpieczenia od sportów podwyższonego ryzyka
* Cena za miejsce w pokoju hotelowym z dostawką

