
Пляжний відпочинок у Греції з авіаперельотом 
 
8 днів – від 449 євро 
 
Київ - Афіни - Лутракі - Афіни – Київ 
 
У вартість входить 
Авіпереліт Київ-Афіни-Київ, а/к МАУ; KBP10:35-
ATH13:10/14:05-KBP16:40 
Трансфер аеропорт-готель-аеропорт; 
7 ночей у готелі зі сніданками 1/2 DBL (BB); 
Страховка. 

У вартість не входить 
Віза за необхідності; для власників не біометричних паспортів візове оформлення 
+ консульський збір 70 євро, для пенсіонерів і дітей 35 євро 
Факультативні екскурсії; 
Туристичний збір; 1,5-4 євро за номер за добу в залежності від категорії готелю 
Додаткове харчування, особисті витрати; 
Продовження відпочинку.. 

 
День 1 Київ - Афіни – Лутракі 
Приліт в Афіни. Зустріч в аеропорту, переїзд у Лутракі. Розміщення в одному з обраних готелів: 

Achillion Hotel 4* - відеоогляд готелю 

Mantas Hotel 4* 

Park Hotel 4* 

Hotel Bakos 3* 

День 2-7 Лутракі 
Відпочинок на морі в готелі. Прихильники активного відпочинку можуть зайнятися дайвінгом, підводним 
полюванням, вітрильним спортом, покататися на водних лижах, помандрувати в гори. 
 
День 8 Лутракі - Афіни – Київ 
Виселення з готелю. Трансфер в аеропорт Афін. Виліт у Київ. 
 
 
Додаткова інформація 
 
Факультативні екскурсії, що не входять у вартість: 
Дельфи + Метеори (1 ніч у Каламбаці), за двох 260 євро ВВ (готель 3*) + вхідні квитки 36 євро за двох; 
Афіни (оглядова + Акрополь) 100 євро за двох + вхідні квитки 40 євро за двох; 
Пелопоннес (Коринфський канал, Епідавр, Мікени, Нафпліон) - 120 євро за двох + вхідні квитки 48 за двох. 
 
Вимоги для в’їзду на територію Греції громадянам України з туристичною метою:  
 
1. Заповнення спеціальної форми PLF (форма пасажира) не пізніше, ніж за 24 години до перетину кордону 
(https://travel.gov.gr/). 
 
2. Наявність одного з трьох документів, що підтверджують вашу ковід-безпеку: 
2.1. Сертифікат про завершення вакцинації, зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду; 
2.2. Негативний результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2 з перекладом на англійську, який зроблений не 
раніше ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію); 
2.3. Довідка про перенесену коронавірусну хворобу та одужання, чи довідка про наявність антитіл 
після  перенесеної коронавірусної хвороби з перекладом на англійську (чинність довідок: від 2 до 9 місяців 
з дати видачі). 
 
Вищезазначені вимоги розповсюджуються також на дітей віком від 5 років. 
 
При прибутті до пункту пропуску через державний кордон Греції можливе вибіркове проведення тестування 
на SARS-CoV-2. У разі позитивного результату тестування інфіковані особи будуть перебувати на 14 
денному карантині у визначених урядом місцях.  
 

http://stage.feeria.ua/ua/node/569
https://www.youtube.com/watch?v=U87sHqjZtEQ&feature=youtu.be
http://stage.feeria.ua/ua/node/580
http://stage.feeria.ua/ua/node/570
https://feerie.com.ua/ru/hotels/1297
https://travel.gov.gr/#/
https://travel.gov.gr/

