
Пляжний відпочинок у Греції з авіаперельотом 
 
7 днів – від 447 євро 
 
Київ - Афіни - Лутракі - Афіни – Київ 
 
У вартість входить 
Авіпереліт Київ-Афіни-Київ- а/к Aegean Airlines; 
Трансфер аеропорт-готель-аеропорт; 
6 ночей 1/2 DBL (BB); Харчування за програмою готелю, 
раннє поселення в перший день, пізнє виселення в день 
виїзду 
Страховка. 

У вартість не входить 
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 
Виліт з Києва 03:15. Приліт в Афіни. Зустріч в аеропорту, переїзд у Лутракі. Раннє поселення у 

вибраному готелі. 

Achillion Hotel 4* - відеоогляд готелю 

Mantas Hotel 4* 

Park Hotel 4* 

Hotel Bakos 3* 

Pappas Hotel 3* 

Ramada Loutraki Poseidon Resort 5* 

Більш детально дивіться в нашій системі онлайн підбору турів у Грецію 

День 2-6 Лутракі 
Відпочинок на морі в готелі. Прихильники активного відпочинку можуть зайнятися дайвінгом, підводним 
полюванням, вітрильним спортом, покататися на водних лижах, помандрувати в гори. 
Пакет екскурсій (Афіни+Пелопоннес+св.Потапій) 120 євро з людини за умови попереднього бронювання та 

оплати. 

День 7 Лутракі - Афіни – Київ 

Відпочинок на морі. Пізнє виселення виселення з готелю. Трансфер в аеропорт Афін. Виліт у Київ о 23:45. 

Додаткова інформація 
 
Факультативні екскурсії, що не входять у вартість: 
 Дельфи + Метеори (1 ніч у Каламбаці), за двох 240  євро ВВ (готель 3*) + вхідні квитки 36 євро за двох; 

 Афіни (оглядова + Акрополь) 50 євро з особи (вхідний квиток 20 євро); 

 Пелопоннес (Коринфський канал, Епідавр, Мікени, Нафпліон) - 50 євро з особи (вхідний квиток 24 євро); 

 Екскурсія до монастиря Св.Потапія, маяк та озеро Вульягмені - 30 євро з особи. 

 
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 повний курс вакцинації, завершеної 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 
пізніше, ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Греції); 
2.3. Негативний результат тесту на антиген (експрес-тест) з лабораторії; тест необхідно здати не пізніше, 
ніж за 48 годин до прибуття на пункт пропуску в Греції. Довідка про результат має бути англійською мовою 
з печаткою сертифікованої лабораторії. 
 
Вищезазначені вимоги розповсюджуються також на дітей віком від 12 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 перебуватимуть 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://feerie.com.ua/ua/hotels/2222
https://feerie.com.ua/ua/hotels/1016
http://samo.feeria.ua/search_tour?
https://travel.gov.gr/#/
https://travel.gov.gr/

