Program
Dzień 1.
Zbiórka Uczestników wyjazdu w hali odlotów:
• w Poznaniu
• w Warszawie
• w Katowicach
Powitanie grupy oraz rozdanie dokumentów podroży
(bilety lotnicze, vouchery na pobyt w hotelu).
Przelot realizowany liniami czarterowymi (przelot ok. 3 h).
Godziny przelotów zostaną podane w późniejszym terminie i potwierdzone
na 24 h przed wylotem.
Po przylocie przejazd do hotelu (około 30–40 minut).
Na miejscu drink powitalny, a następnie zakwaterowanie w hotelu.
Czas na odpoczynek oraz korzystanie z atrakcji hotelowych.
Dzień 2.
Spotkanie informacyjne – przedstawienie podstawowych informacji
o regionie, hotelu, programie wypoczynku.
Informacja na temat oferowanych wycieczek fakultatywnych.
Czas na odpoczynek i korzystanie z atrakcji hotelowych.
Kolacja w hotelu. Wspólna zabawa w hotelowej dyskotece.
Dzień 3.
Wycieczka na Płaskowyż Lassithi (w cenie pobytu).
Czas na odpoczynek, plażowanie, korzystanie z atrakcji hotelowych.
Dla chętnych: mecz piłki wodnej w hotelowym basenie
- drużyna artègo voyage.
Dzień 4.
Czas na plażowanie i korzystanie z atrakcji hotelowych.
Możliwość wykupienia wycieczki fakultatywnej:
NAJPIĘKNIEJSZY WĄWÓZ EUROPY – SAMARIA.
Dzień 5.
Czas na plażowanie i korzystanie z atrakcji hotelowych.
Dla chętnych: wyjazd do Hersonissos.
Dzień 6.
Wypoczynek w hotelu.
Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych.
Dla chętnych: wyjazd na dyskotekę do Hersonissos
(przejazd komunikacją miejską, wejście na dyskotekę, napoje
– płatne dodatkowo).
Dzień 7.
Czas na relaks i odpoczynek w hotelu.
Zakupy w Hersonissos.
Kolacja pożegnalna w hotelowej restauracji.
Dzień 8.
Wykwaterowanie.
Przejazd na lotnisko. Wylot do: Katowic/Warszawy/Poznania.
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Niezapomniany relaks z artègo

– KRETA –
TERMIN: 6-13 października 2013 r.
WYLOT: Katowice/Warszawa/Poznań
•
•
•
•
•
•

Pobyt All inclusive w 5-gwiazdkowym hotelu Aquis Bella Beach
Dla klientów marki artègo
Możliwość wspaniałego wypoczynku, relaksu i integracji
Codzienne wieczorne atrakcje w hotelu
Propozycje wycieczek do najpiękniejszych miejsc na Krecie
Opieka 3 pilotów

Bilet na ARTÈGO VOYAGE można nabyć, dokonując wpłaty w wysokości 500 zł, a następnie zakupu produktów artègo na kwotę
7000 zł brutto.*
Termin dostarczania zgłoszeń upływa 16 czerwca 2013 r.
Konieczność posiadania paszportu/dowodu osobistego z terminem
ważności do 7 dnia po powrocie włącznie.
* Zakup bez naliczania punktów, promocji artègo i ofert specjalnych.
Wyjątkiem jest akcja „Kolor jest najważniejszy (10+1)”.
Cena zawiera:

• Przelot na trasie: Warszawa/Katowice/Poznań–Kreta–Warszawa/
Katowice/Poznań
• Zakwaterowanie w 5-gwiazdkowym Hotelu Aquis Bella Beach
(pokoje 2-osobowe typu standard – bez widoku na morze)
• Formułę All inclusive
• Wycieczkę na Płaskowyż Lassithi
• 5 dyskotek z DJ-ami na terenie hotelu na wyłączność grupy
• Gra team buildingowa dla Uczestników wyjazdu
• Pełne ubezpieczenie KL, NNW
• Opiekę 3 pilotów FLUGO
Cena nie zawiera:

•
•
•
•

Wydatków osobistych
Napoi w hotelowej dyskotece i dyskotekach w Hersonissos
Przejazdów komunikacją miejską do Hersonissos
Wstępu na dyskoteki w Hersonissos

KRETA przepiękna grecka wyspa położona na Morzu Śródziem-

nym. Homer już w VII wieku p.n.e. zwrócił uwagę na jej urodę. Północne
brzegi to łagodne plaże, natomiast południowe, dla kontrastu, są górskie,
ostre i poszarpane. Długość wyspy to około 250 km, a szerokość dochodzi do 60 km. Ze wschodu na zachód ciągną się potężne łańcuchy górskie
poprzecinane niesamowitymi wąwozami: Samaria i Theriso. Wyspa położona jest pomiędzy Morzem Kreteńskim a Morzem Libijskim. Sezon letni na Krecie trwa od maja do października. Temperatury w lipcu i w sierpniu często przekraczają 30°C, a temperatura wody wynosi nawet 26°C.

HOTEL aquis bella beach *****
Położenie: bezpośrednio przy morzu, w niewielkiej miejscowości turystycznej Anissaras, ok. 3 km do tętniącego nocnym życiem Hersonissos, ok. 22
km. od lotniska.
Plaża: przy hotelu, długa, szeroka, piaszczysta, oddzielona niewielką lokalną
drogą; leżaki i parasole (bezpłatnie).
Hotel: składa się z budynku głównego oraz kilku jedno- lub dwupiętrowych
bungalowów, recepcja 24 h, restauracja główna (kuchnia grecka i międzynarodowa), restauracja á la carte (kuchnia kreteńska i śródziemnomorska), lobby
bar, bar przy basenie, bar przy plaży (lipiec–sierpień), basen ze słodką wodą,
basen kryty (podgrzewany do 15.05 i od 1.10), brodzik dla dzieci ze słodką
wodą, leżaki i parasole przy basenie (bezpłatnie), ręczniki plażowe (bezpłatnie), Internet bezprzewodowy (bezpłatnie), wypożyczalnia laptopów (odpłatnie), kącik internetowy (odpłatnie, ok. 2 euro/30 min), kącik TV, strefa SPA
i Wellness (odpłatnie), dyskoteka, sale konferencyjne, minimarket, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Liczba pokoi: 175. Kategoria lokalna: 5*.
Pokoje: 2-osobowe z możliwością 1 lub 2 dostawek (druga dostawka wyłącznie dla dziecka 2–13 lat, łóżko piętrowe), indywidualnie sterowana klimatyzacja (bezpłatnie), Internet bezprzewodowy (bezpłatnie), TV-SAT, DVD,
telefon, lodówka, sejf (odpłatnie, ok. 3 euro/dzień), łazienka z prysznicem lub
wanną, WC, suszarka do włosów, balkon lub taras. Pokoje z widokiem na
morze za dodatkową opłatą.
Wyżywienie: do kolacji obowiązuje strój formalny. All inclusive: śniadanie,
lunch i kolacja w formie bufetu (7:00–10:00, 12:30–14:30, 19:00–21:30). Filtrowana kawa, herbata, ciasto, biszkopty, kanapki (16:00–18:00). Lody, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe do posiłków oraz w wyznaczonych
barach (10:00–23:00).
Sport i rozrywka: bezpłatnie: basen ze słodką wodą, basen dla dzieci, basen
kryty, sala fitness, tenis stołowy, 2 korty tenisowe (oświetlenie za opłatą), minipiłka nożna, minigolf, siatkówka plażowa, koszykówka, water polo, boccia,
rzutki, program animacyjny prowadzony przez zespół animatorów. Odpłatnie:
strefa SPA (jacuzzi, łaźnia parowa, sauna, masaże, zabiegi pielęgnacyjne), dyskoteka (3 razy w tygodniu), bilard (ok. 2 euro/gra), gry elektroniczne. Ponadto: dyskoteki, kluby, bary w centrum Hersonissos.

