ŘECKO
PARALIA,OLYMPIC BEACH,
NEA VRASNA,

odjezdy z Brna
Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE !!!
V roce 2019 - 24. sezóna !!
Mimořádná sleva při rezervaci do 15.10.2018 24%
ze zaplacené částky ( základní ceny) - min. záloha 1.000.- Kč/os.
Nečekejte na LAST MINUTE !
19.12.2018 sleva

Využijte speciálních nabídek a slev !!!

20%

Do
za včasný nákup ze zaplacené částky ( základní ceny) - min. záloha 1.000.- Kč/os.
+3. os. v pavilonech a 4. os. v bungalovech dítě do 6 let ubytování a strava ZDARMA (platí pouze 400.- Kč a event. dopravu 2.100.- Kč)

Do 31.01.2019 sleva za včasný nákup - 15% ze základní ceny při zaplacení celkové ceny zájezdu.
Do 28.02.2019 sleva za včasný nákup - 8% ze základní ceny při zaplacení 50% ceny zájezdu

Při předložení kalendáříku LIKIDIS TRAVEL "LÉTO 2019" sleva 10% - bez časového omezení (slevy se
nesčítají).

Více informací: CK Likidis travel, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno, IČO 47903678

Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

ŘECKO 2019Olympská riviéra PARALIA
studia LILALO

Paralia - velice vyhledávané přímořské letovisko vzdálené 75 km odetiště v Thessaloniki (Soluň) a 7 km od krajského města Katerini (70 tis.
obyvatel), poskytuje velice příjemnou dovolenou nejširší klientele. Krásné písečné pláže vystupují z teplých vod Egejského moře, lemují
pobřeží v délce několika desítek kilometrů. Z přímořské roviny se zvedá do výše tři tisíce metrů pohoří bájného Olympu s nejvyšší horou
Řecka, která svojí jedinečností láká každým rokem stále více turistů k výletům do tamní rezervace. Paralia je velmi dobře vybavené
středisko, po nově zbudované promenádě se můžete dostat do sousedního střediska Katerinoskala. Svou zeměpisnou polohou je tato oblast
vhodná k letní dovolené již od května až do začátku října.
Studia LILALO

POLOHA: cca 300 m od pláže a 700 m od centra
VYBAVENÍ: standardní
UBYTOVÁNÍ: 2 až 4 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, kuchyňským
koutem, TV, balkonem
STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo možnost přikoupit polopenzi
PLÁŽ : cca 300 m od písečné pláže
NAŠE HODNOCENÍ: výhodná cena, klidné prostředí, bazén

Cena zahrnuje: 7x ubytování, služby CK, povinné pojištění CK ve smyslu
příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje: večeře 270,- Kč/os./den, (je možné objednat libovolný
počet večeří), cestovní pojištění

Slevy a příplatky:

Sleva 3. osoba ve třílůžkovém studiu, 4. osoba ve čtyřůžkovém studiu
Dětské slevy platí v doprovodu dvou plně platících dospělých osob (t.j. na 3.
eventuelně 4. lůžku na pokoji).
Klimatizace 3€/den – platí se na místě
Místní poplatek 0,5€/studio/den – platí se na místě

Při včasné rezervaci je možné zvolit libovolný
termín na libovolný počet nocí (min. 7 nocí).

Při předložení
kalendáříku
LIKIDIS TRAVEL
LÉTO 2019"
sleva 10%.

Slevy se nesčítají.

CK LIKIDIS TRAVEL
Josefská 6,
602 00 Brno
IČO 47903678
tel. +420 544219200-1
www.likidistravel.cz
e-mail :
brno@likidistravel.cz,
prodej@likidistravel.cz

ŘECKO 2019
Olympská riviéra - PARALIA
studia LILALO

Paralia - velice vyhledávané přímořské letovisko vzdálené 75 km odetiště v Thessaloniki (Soluň) a 7 km od krajského města Katerini (70 tis.
obyvatel), poskytuje velice příjemnou dovolenou nejširší klientele. Krásné písečné pláže vystupují z teplých vod Egejského moře, lemují
pobřeží v délce několika desítek kilometrů. Z přímořské roviny se zvedá do výše tři tisíce metrů pohoří bájného Olympu s nejvyšší horou
Řecka, která svojí jedinečností láká každým rokem stále více turistů k výletům do tamní rezervace. Paralia je velmi dobře vybavené
středisko, po nově zbudované promenádě se můžete dostat do sousedního střediska Katerinoskala. Svou zeměpisnou polohou je tato oblast
vhodná k letní dovolené již od května až do začátku října.

Studia LILALOPOLOHA: cca 300 m od pláže a 700 m od centra
VYBAVENÍ: standardní
UBYTOVÁNÍ: 2 až 4 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, kuchyňským
koutem, TV, balkonem
STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo možnost přikoupit polopenzi
PLÁŽ : cca 300 m od písečné pláže
NAŠE HODNOCENÍ: výhodná cena, klidné prostředí, bazén
ízdních kol

Cena zahrnuje: 9x ubytování, dopravu autobusem, služby CK, povinné
pojištění CK ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 15999 Sb.

Cena nezahrnuje: večeře 270,- Kčos.den, (je možné objednat libovolný
počet večeří), cestovní pojištění

Slevy a příplatky:

Sleva 3. osoba ve třílůžkovém pokoji
Dětské slevy platí v doprovodu dvou plně platících dospělých osob ,
t.j. na 3. lůžku na pokoji).

Ceník 2019 – autobusem
9 nocí

1. a 2. os.

3. os.

3. os.
do 15 let

31.05.-11.06.
09.06.-20.06.
18.06.-29.06.
27.06.-08.07.
06.07.-17.07.
15.07.-26.07.
24.07.-04.08.
02.08.-13.08.
11.08.-22.08.
20.08.-31.08.
29.08.-09.09.
07.09.-18.09.
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CK LIKIDIS TRAVEL
Josefská 5153, 602 00 Brno
IČO 47903678
telefon: +420 542219200-1
www.likidistravel.cz
e-mail: brno@likidistravel.cz
prodej@likidistravel.cz

