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OFERTA GRUPOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Kraj GRECJA – WYSPA KRETA – AMNISSOS 
Zakwaterowanie HOTEL MINOS BAY 4* 

Wyżywienie ALL INCLUSIVE 

Terminy i ceny 17.08-31.08 

Cena  2200zł  (od osoby, grupa minimum 35 osób płatnych) 

Cena zawiera  przelot samolotem, 14 noclegów, 14 ALL INCLUSIVE, transfer do/z hotelu , opłaty 
lotniskowe,  ubezpieczenie KL i NNW, opiekę rezydenta, VAT, wycieczka do Waterparku, 
dyskoteka, 3 osoby gratis pobyt i przelot,  

Wiek uczestników Do 18 lat 

Wyloty KTW-HER-KTW, WAW-HER-WAW 

 

 
 

 
 

 

Hotel: Hotel polecany dla rodzin z dziećmi w szczególności ze względu na duże, 

przestrzenne pokoje wyposażone w kuchnię oraz niewielką odległość od plaży. Brak ścisłej 

zabudowy, dużego centrum to dodatkowa atrakcje tego miejsca. Niewielka odległość od 

centrum Heraklionu to możliwość samodzielnego poznania okolic. 

 

Położenie: Hotel położony jest ok 100m od piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do 

morza (leżaki i parasole na plaży odpłatnie). Do centrum miasteczka jest ok. 100 m. 

Najbliższy supermarket znajduje się w odległości ok. 50 m, a przystanek autobusowy w 

odległości ok. 50m. Z najbliższego bankomatu skorzystamy, pokonując ok. 5 km, do banku 

jest kilometr. Do lotniska jest 5 km, do Heraklionu - 5 km, do Hersonissos oferującego 
bogate życie nocne oraz duży Water Park - ok. 17 km.  

Wyposażenie Hotelu: Hotel składa się z kilku dwupiętrowych budynków skierowanych w 

stronę morza, otoczonych ogrodem. Został wybudowany w 1996 roku, oraz w 2004 roku 
generalnie odnowiony. 

Do dyspozycji gości: Recepcja, sejf w recepcji (płatny - ok. 2 euro/dzień), lobby z TV, 

restauracja serwująca posiłki w formie bufetu, główny bar, basen o głębokości do 1,50m 

(bezpłatnie parasole i leżaki przy basenie), taras słoneczny, niewielka tawerna, niewielki plac 

zabaw dla dzieci, kącik internetowy (odpłatnie), stoły do ping-ponga i bilard (odpłatnie), 

niewielki fitness, Internet bezprzewodowy dostępny w częściach publicznych. Late check 

out - opcja przedłużenia doby hotelowej (bezpłatnie), kat.A. 

 

Pokoje: Hotel posiada 58 pokoi 2-osobowych oraz apartamentów 3-, 4-osobowych 

dwupokojowych, funkcjonalnie urządzonych z klimatyzacją indywidualnie sterowaną 

(bezpłatnie), niewielkim aneksem kuchennym z lodówką, TV SAT, telefonem, łazienką z 

prysznicem lub wanną, suszarką, sejfem (płatny - ok. 2 euro/dzień); balkony lub tarasy ze 

stolikiem i krzesłami. Pokoje wyposażone są w łóżka pojedyncze. 

 

Wyżywienie:  
ALL Inclusive 08:00-10:00 śniadanie w formie bufetu, 12:30-14:30 lunch w formie bufetu, 

19:00-21:00 obiadokolacje w formie bufetu, 08:00-10:00 napoje bezalkoholowe. 12:30-

14:30, 18:30-20:30 lokalne ( cola,lemoniada, oranżada, woda mineralna, sok pomarańczowy, 
kawa filtrowana) 

Sporty I Zabawy: Bogate życie nocne w Heraklionie odległym o 5 km lub Hersonissos 

odległym o 17 km. 

 

Dzieci: Plac zabaw, basen. 

 


