
PROGRAM SENIOR 55+ !! PROGRAM SENIOR 55+

ŘECKO  
OLYMPIC BEACH

LETECKY Z BRNA

OLYMPIC BEACH je menší letovisko, propojené s rušnějším letoviskem Paralia (cca  
2km  procházkou  po  plážové  promenádě).  Leží  cca  70  km  pod  Soluní,  na  pobřeží  
Egejského moře. Místní mikroklima s minimálními srážkami a stálými teplotami ovzduší  
je vhodné pro astmatiky a alergiky. Najdete zde restaurace, taverny, kavárny,… Pro  
milovníky vodních sportů je připravena široká nabídka vyžití. 

Ubytování: 
Hotel EUROPA – 2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, vlastní sociální zařízení, TV, klima (cca á 
5€/den).  Vzdálenost  od  dlouhé  písečné  pláže  cca  300m.  Hotel  má  vlastní  bazén,  bar  s posezením u 
bazénu. V pokojích nejsou věci osobní a hygienické potřeby, mycí a úklidové prostředky, žehlička. Lůžka 
jsou s povlečením. Voda je pitná. 

Stravování: formou místní polopenze v restauraci hotelu (snídaně formou bufetu, večeře servírované). 
Nápoje nejsou v ceně. 

Letecky z BRNA
TERMÍN

Dní/
nocí

Cena/os. 
vč. dopravy a 

polopenze

SLEVY
Dospělá osoba na přistýlce
dítě do 15-ti roků na přistýlce
dítě do 2 let bez letenky, lůžka a stravy
dítě do 8 let bez lůžka a stravy, s letenkou

 PŘÍPLATKY
 kompletní pojištění (vč.léčeb. 
 výloh a storna zájezdu)  - dospělí 

- děti do 15 let 
 
Jednolůžkový pokoj

pouze letenka

CENA:
-   100,- /noc

   -   250,- /noc
 ZDARMA
   8.200,-Kč

+ 33,-/os./den
+ 23,-/os./den

350,-/noc

8.700,-Kč

14. 6. – 25. 6. 12/11 10.890,-

25. 6. – 5. 7. 11/10 11.290,-

5. 7. – 16. 7. 12/11 12.590,-

V ceně je: ubytování s polopenzí, letenka Brno – Soluň – Brno, transfer ze Soluně do Olympic Beach a 
zpět; letištní, bezpečností a palivová taxu; delegát CK 

Různé: Pláž je písčitá, moře bez ježků. Na dvě dospělé osoby má jedno dítě slevu na přistýlku. Přistýlka 
je většinou na tzv. francouzské posteli (1a půl lůžka). 

Aktualizace 15. 2. 2012. Nabídka platí do vyprodání nebo do nové aktualizace.
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