Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "Zielona wyspa Korfu"
Dojazd własny: Nie
Standard:

4 gwiazdki

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc samolocie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila lub dzwoniąc: biuro@viator.pl
Przedstawione ceny są cenami za najtańszy pobyt tygodniowy w danym przedziale czasowym. Niektóre terminy, zwłaszcza okresy świąt, długich weekendów mogą
być droższe.
Posiadamy dużo większą bazę hoteli - również na zapytanie. Możliwe także pobyty na 14 dni.

Plan ramowy:
Dzień 1 - wylot z Polski, przylot na Korfu, transfer bezpośrednio do hotelu, zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00
Dzień 2 -7 – pobyt na miejscu
Dzień 8 – opuszczanie hotelu do godz. 12.00, transfer na lotnisko, przelot do Polski

Cena zawiera:
przelot w obie strony z Warszawy Okęcie - linie Wizz; z Warszawa Modlina, Poznania, Rzeszowa, Katowic samolotem rejsowym Ryan
7 noclegów w wybranym hotelu
wyżywienie według wybranej opcji
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
bagaż nierejestrowany podręczny - 1 sztuka 10 kg (wymiary 55 x 40 x 23 cm) - linie Wizzair, 1 torba lub plecak (wymiary 55cm x 40cm x 20cm do 10kg) + dodatkowo 1
mała torba (wymiary 35 x 20 x20cm) - linie Ryan
opłaty lotniskowe i odprawę online
transfer lotnisko - hotel - lotnisko
opłata na obowiązkowy rządowy Turystyczny Funudusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera - dopłata obowiązkowa w hotelu na miejscu w eur
opłata klimatyczna - od 0,5 euro/osoba/doba do 1 euro/osoba/doba

Cena nie zawiera - nieobowiązkowo:
bagaż rejestrowy - wg cen przewoźnika
W cenie wycieczki jest BAGAŻ PODRĘCZNY !!. Duży bagaż (rejestrowy) tylko za dopłatą!

Wyloty:
z Warszawy Modlin w poniedziałki 11:55, w czwartki 08:40
z Warszawy Okęcie w soboty 12:25
z Poznania w piątki 14:20, w niedziele 20:55
z Rzeszowa w niedziele 9:40
z Katowic w poniedziałki 15:35

Noclegi

Tzilios Studios (Corfu Town - Acharawi) jest zlokalizowany w pobliżu takich atrakcji, jak Plaża w Acharawi i Plaża Roda. W okolicy znajduje się także Góra
Pantokrator i Plaża w Sidari.
Tzilios
Studios (2

W hotelu znajdują się 24 klimatyzowane pokoje z balkonami.
Bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu zapewni łączność ze światem. Udogodnienia obejmują lodówkę i czajnik do kawy lub herbaty. W

gwiazdki)

pokojach 2-osobowych możliwość dostawki na życzenie.
Na terenie obiektu goście mogą korzystać z odkrytego basenu.
Recepcja jest czynna w określonych godzinach.

Rodzinny hotel Morfeas położony jest w centrum tętniącego życiem kurortu Kavos na Korfu, kilka kroków od głównej ulicy i plaży.
Morfeas Hotel
(2 gwiazdki)

Hotel położony jest na terenie ogrodu i stanowi idealne miejsce na wypoczynek. Obiekt dysponuje odkrytym basenem, barem przy basenie, restauracją,
salą śniadaniową, placem zabaw oraz zapleczem sportowym, w tym stołem do ping ponga i bilarda.
Wszystkie pokoje oferują balkon oraz łazienkę z prysznicem. Goście korzystać mogą także z dostępu do Internetu.
Hotel Morfeas organizuje specjalne wydarzenia, takie jak wieczory greckie, quizy i karaoke oraz imprezy przy basenie.

Alexis Pool Apartments dysponuje leżakami oraz parasolami, które znajdują się tuż przy hotelowym basenie (korzystanie bezpłatne).Ponadto przy
basenie znajduje się bar (z dostępem do telewizji kablowej oraz z bilardem). Wszystkie pokoje typu studio oraz apartamenty 2-pokojowe mają w pełni
wyposażoną kuchnię, prysznic, toaletę, a także telewizor oraz balkon.
Alexis Pool
Apartments (3
gwiazdki)

Wszystkie pokoje są klimatyzowane, mają dostęp do sejfu, a także znajduje się w nich lodówka.

Położenie
W niewielkiej miejscowości wakacyjnej Agios Georgios Argirades, na południowo-zachodnim wybrzeżu Korfu. Do centrum dawnej wioski rybackiej Agios
Georgios z tawernami, kawiarniami i barami ok. 300 m. Do stolicy wyspy - Korfu ok. 25 km. Lotnisko ok. 30 km.
Plaża
Długa, piaszczysta, oznaczona Błękitną Flagą, z łagodnym i płytkim wejściem do wody (leżaki i parasole odpłatnie).
Wyżywienie
All Inclusive: Śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu (7.30-10.30, 12.30-15.30, 18.30-21.30). Raz w tyg. kolacja w restauracji a la carte. Napoje
bezalkoholowe i alkoholowe w 2 barach przy basenie (10.00-20.00) oraz w barze głównym (18.00-23.00). Przekąski, kawa herbata, ciasto, lody (16.0017.30).

Aquis Sandy
Beach Resort
(4 gwiazdki)

Zakwaterowanie
Duży kompleks hotelowy położony pośród zieleni i greckich posągów, oddany w 2001 r.; wchodzi w skład sieci hotelowej Aquis Hotels & Resorts. Obiekt
składa się z 6 budynków o niskiej zabudowie.
Pokoje
Wygodne i stylowo urządzone, 2-os. z możliwością 1 lub 2 dostawek (druga dostawka wyłącznie dla dziecka 2-13 lat). Indywidualnie sterowana
klimatyzacja, TV-SAT, telefon, lodówka, sejf (płatny), łazienka z prysznicem lub wanną, WC, suszarka do włosów, balkon lub taras. Z widokiem na morze
za dopłatą.
Sport i rekreacja
2 baseny ze słodką wodą, leżaki i parasole, amfiteatr, 2 korty tenisowe, tenis stołowy, siatkówka plażowa, bogaty dzienny i wieczorny program
animacyjny. Odpłatnie: sprzęt do tenisa (rakiety, piłeczki), bilard, sporty wodne na plaży.
Dla dzieci
Łóżeczka dla niemowląt, basen, plac zabaw, miniklub, program animacyjny, menu.
Do dyspozycji gości
Recepcja 24 h z obszernym lobby, windy, klimatyzowana restauracja główna ze strefą dla niepalących, restauracja á la carte, główny bar, 2 bary przy
basenie, tarasy słoneczne, minimarket, sklep z pamiątkami, pralnia, wypożyczalnia samochodów.

Hotel Yannis mieści się w tradycyjnym budynku położonym w miejscowości Ipsos, w odległości zaledwie 50 metrów od plaży i centrum kurortu. Obiekt ten
oferuje odkryty basen z leżakami i parasolami, usytuowany w otoczeniu bujnego ogrodu.Pokoje dysponują balkonem z widokiem na morze oraz
telewizorem i lodówką. Wyposażenie obejmuje klimatyzację i sejf.
Hotel Yannis
(3 gwiazdki)

Codziennie rano podawane jest śniadanie kontynentalne. Na miejscu znajduje się także restauracja i bar. W zaledwie 5 minut dojść można do portu, przy
którym zlokalizowanych jest wiele barów i restauracji.
Obiekt dysponuje całodobową recepcją i wypożyczalnią rowerów. Do dyspozycji Gości jest także stół do ping ponga oraz stół bilardowy. W
pomieszczeniach ogólnodostępnych można bezpłatnie korzystać z WiFi.
Hotel Yannis oddalony jest o 15 km od Starego Miasta i o 16 km od międzynarodowego lotniska w mieście Korfu. W odległości 50 metrów znajduje się
przystanek autobusowy oraz bankomat.

Hotel Mareblue Beach Resort położony jest w miejscowości Agios Spirydon, ok. 500 m od sklepów i tawern; ok. 6 km od Kassiopi, ok. 5 km
od Acharavi, ok. 35 km od stolicy Korfu; ok. 36 km od portu lotniczego na Korfu; bus hotelowy (ok. 5 EUR/Acharavi, Kassiopi, ok. 12 EUR/Korfu, ok. 8
EUR/Sidari).
Plaża znajduje się 80 m od hotelu, jest publiczna, piaszczysta, przejście przez drogę dojazdową (mały ruch); parasole i leżaki płatne (ok. 8 EUR/dzień).
Mareblue
Beach Resort
(4 gwiazdki)

Hotel jest czterogwiazdkowy, zbudowany w 2003 r., odnowiony w 2014 r., 375 pokoi, 15 budynków, 1-2 piętra, przestronny i elegancki hol, całodobowa
recepcja, 2 restauracje: główna i przy basenie – dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, dostępne foteliki i menu dla dzieci, dania
wegetariańskie, restauracja à la carte Olives przy basenie (bezpłatnie raz na pobyt); Pizzeria Falily Roka – pizzeria przy basenie (bazpłatnie raz na
pobyt), bar w holu, bar przy basenie; minimarket, taras z widokiem na zadbany ogród; za opłatą: internet bezprzewodowy w lobby (ok. 3 EUR/godz., 12
EUR/dzień, ok. 35 EUR/tydz.), kawiarenka internetowa (ok. 1 EUR/10 min), wypożyczalnia rowerów (7 EUR/dzień).
Na terenie obiektu znajdują się 2 baseny, przy basenie bezpłatne leżaki i parasole, ręczniki kąpielowe za kaucją (10 EUR/ręcznik); kort tenisowy, tenis
stołowy, siatkówka plażowa, koszykówka, boisko do piłki nożnej, siłownia; plac zabaw dla dzieci, miniklub (4-12 lat), animacje dla dorosłych i dzieci; za

opłatą: bilard, masaże.

Hotel Magna
Grecia (4
gwiazdki)

Hotel Magna Graecia znajduje się w popularnej, turystycznej miejscowości Dassia (płn- zach. część wyspy). W najbliższej okolicy znajdziemy liczne
sklepy, restauracje, kawiarnie i tawerny. Do stolicy wyspy - miasta Korfu i jego historycznego centrum ok. 12 km. – dojazd autobusem miejskim,
przystanek w pobliżu hotelu. W odległosci 250 m od hotelu znajduje się urocza, dość szeroka, piaszczysto - żwirowa plaża (przejście przez mało ruchliwą
ulicę).
W hotelu znajduje się klimatyzowana restauracja główna, snack i lobby bar, sala telewizyjna, kącik internetowy (ok. 2 EUR/godz.) oraz WiFi w lobby (ok. 4
EUR/1,5 godz.), sklep z pamiątkami i biżuterią, pralnia, windy, wypożyczalnia samochodów, skuterów i rowerów. 2 baseny ze słodką wodą, dla aktywnych
i relaksacyjny, wydzielony brodzik dla dzieci. Taras słoneczny z leżakami i parasolami przy basenie – bezpłatnie, leżaki na publicznej plaży za opłatą (7
EUR/komplet). Hotel akceptuje karty kredytowe.
Hotel posiada 134 funkcjonalnie urządzone 2-osobowe z możliwością max. 2 dostawek (możliwe łóżka piętrowe) z łazienkami i WC. Ponadto w pokoju
klimatyzacja, TV-sat, lodówka, telefon, sejf (za opłatą 2 EUR/dziennie), suszarka do włosów, balkon lub taras z widokiem na basen, ogród lub okolicę.
Część pokojów z widokiem na morze. Łóżeczko dla dziecka (0-2 lat) bezpłatnie.
W ciągu dnia i wieczorem animacje w hotelu, tenis stołowy, siłownia, rzutki, bilard (za opłatą), automaty do gier (za opłatą), sauna (ok. 10 EUR/godz.),
korty tenisowe (ok. 6 EUR/godz.). Wypożyczalnia sprzętu plażowego i wodnego na plaży (za opłatą). Do najbliższej dyskoteki ok. 1 km, park wodny w
odległosci ok. 9 km.

Hotel zlokalizownay jest blisko plaży, dla osób nastawionych zarówno na spokojny wypoczynek, jak i na nocną rozrywkę w pobliskim Sidari. Nieopodal
hotelu znajduje się wiele restauracji oraz barów, dzięki czemu nie będą się tutaj nudzić pary ani rodziny z dziećmi.
Goście hotelowi mogą korzysać z pralni samoobsługowej, sejfu, siłowni, sauny, basenu, placu zabaw dla dzieci. Na terenie obiektu znajduje się
restauracja oraz snack bar przy dużym basenie, który posiada wydzieloną część dla dzieci. Przy basenie goście hotelowi mogą korzystać z leżaków oraz
parasoli.

Summertime
Apartments (3
gwiazdki)

Pokoje typu studio oraz apartamenty są zlokalizowane w 10 wolno stojących blokach apartamentowych. W każdym pokoju można zakwaterować do 3
osób dorosłych lub 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. Pokoje są klimatyzowane, z tv, lodówką, sejfem (za dopłatą), balkonem.
ALL inclusive obejmuje:
Śniadanie 8:00-10:00
Lunch 12:30-14:00
Obiadokolację: 19:00-21:00
Przekąski 14:30-18:30
oraz lokalne alkohole, napoje, kawę, herbatę, wino, piwo, soki, ouzo, wodę od 10:00 do 23:00 (alkohole od godz. 12:00)

Miasta
Korfu

Kraje

Grecja

Grecja kolebka kultury. Pasjonaci historii sztuki będą czuć się tu jak w raju, mogąc obejrzeć słynne budowle i rzeźby. Tutaj swój początek miały Igrzyska
Olimpijskie. Grecja to również kraj wielu rozrywek, pięknych plaż i kulinarnych przysmaków. To kraina pełna słońca, uroku i spokoju. Ciepłe morza i
niekończące się plaże gwarantują udany wypoczynek.

Terminy

hotel 3*** ALL
Terminy (w dół)
Opcje (w prawo)

od: 04-05-2018
do: 31-05-2018

od: 01-06-2018
do: 21-06-2018

Liczba noclegów: 7

hotel 2** HB
Liczba noclegów: 0

hotel 4**** ALL
Liczba noclegów: 0

hotel 3*** HB

hotel 4**** HB

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

bez wyżywienia
Liczba noclegów: 7

Wyżywienie:
- All Inclusive (0,00
zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie i
obiadokolacja (0,00
zł)

Wyżywienie:
- All Inclusive (0,00
zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie i
obiadokolacja (0,00
zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie i
obiadokolacja (0,00
zł)

Wyżywienie:
- Bez wyżywienia
(0,00 zł)

Cena katalogowa
(os. dorosła):
749,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 299,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
999,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 099,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 499,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 699,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
699,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 199,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
949,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 049,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 399,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 599,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
999,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 799,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 299,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 499,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 476,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 949,00 zł

Cena katalogowa

Cena katalogowa

Cena katalogowa

Cena katalogowa

Cena katalogowa

Cena katalogowa

od: 22-06-2018
do: 30-09-2018

(dziecko):
949,00 zł

(dziecko):
1 699,00 zł

(dziecko):
1 249,00 zł

(dziecko):
1 449,00 zł

(dziecko):
1 649,00 zł

(dziecko):
1 849,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 249,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
2 099,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 599,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
1 799,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
2 199,00 zł

Cena katalogowa
(os. dorosła):
2 649,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 199,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 999,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 549,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 699,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
2 099,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
2 499,00 zł

Dodatki
obowiązkowe

opcjonalne

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Pyrzowice

Katowice

15:35

0,00 zł

Ławica

Poznań

14:25

0,00 zł

Jasionka

Rzeszów

09:40

0,00 zł

Modlin

Warszawa

08:40

100,00 zł

Okęcie

Warszawa

12:25

200,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

