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GRÉCKO

KORFU

Strategická poloha ostrova
ako vstupnej brány Jadranu
spôsobila, že od dávnych
čias zastával dôležitú
pozíciu v histórii Stredomoria. Stal sa domovom pre
Angličana lorda Byrona, aj
pre rakúsku cisárovnú Sissi,
ktorá si tu nechala postaviť
zámoček Achillion. Svet
Korfu, to sú usmievaví, pohostinní obyvatelia, dych
histórie, ostrov neskutočne bohatý na prírodné
krásy. Rozmanitá flóra
a fauna, nádherné pláže,
krištáľovo čisté more,
chodníčky, ktoré sa prepletajú olivovými hájmi
a všade prítomné zvyky
obyvateľov, to je ponuka
„smaragdového ostrova“.
Je to miesto, kde žijú
ľudia od antických čias až
po súčasnosť s rešpektom
voči tradíciám.

Kerkyra

Agios Ioannis Peristeron
Moraitika
Agios Georgios

AGIOS GEORGIOS
presnejšie Agios Georgios Argyrades je známe
letovisko nachádzajúce sa na juhozápadnej časti
ostrova. Čaká tu na vás nízka zástavba apartmánových domov, hotelov, reštaurácií, taverien
a obchodíkov so vždy usmiatymi domácimi,
ktorí vytvárajú čarovnú kulisu tohto miesta. Ak
k tomu pridáme nedozierne široké piesočnaté
pláže farby zlata a priezračné vody obmývajúce

na ostrove Korfu. Nespornou výhodou tohoto
strediska so svojou okrajovou časťou Agios
Iioanis Peristeron je taktiež blízkosť a ľahká
dostupnosť hlavného mesta Kerkyry, Obľúbené
sú i udržiavané čisté pláže, na ktorých nájdete
okrem plážových barov a taverien i bohatú
AGIOS IOANNIS PERISTERON
ponuku vodných športov Rozmanité možnosti
MORAITIKA
vďaka pestrej ponuke denných a večerných ak- večerného a kultúrneho vyžitia.
tivít patrí letovisko Moraitika k najobľúbenejším
jeho pobrežie, máte dokonalý obraz cieľa vašej
dovolenky. Miestne pláže patria k tým najkrajším na Korfu, sú ocenené Modrou vlajkou EÚ
za čistotu mora a kvalitu pláže.
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TERMÍNY ODLETOV 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS) – Z KOŠÍC (KSC)
Odlet z BTS/KSC - CFU

09.06.

16.06.

23.06.

30.06.

07.07.

14.07.

21.07.

28.07.

LETECKÁ DOPRAVA

04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 08.09. 15.09.

TERMÍNY ODLETOV 11 A 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS)
Odlet z BTS - CFU

06.06.

16.06.

27.06.

07.07.

18.07.

28.07.

08.08.

18.08.

29.08.

08.09..

PRÍPLATKY A ŠPECIÁLNA CENA LETENKY PRE DIEŤA ZDARMA

Špeciálna cena letenky pre
„DIEŤA ZDARMA“
250 €

Povinné príplatky
Letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky

Príplatky
Cestovné poistenie
osoba/deň

Osoba od 2r.

Dieťa do 2r.

A1*

A3*

199 €

69 €

2,80 €

3,40 €

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4.
V CENE LETECKEJ DOPRAVY JE ZAHRNUTÉ: spiatočná letecká preprava Bratislava/Košice – Kerkyra – Bratislava/Košice, transfer
z letiska klimatizovaným autobusom do vybraného ubytovacieho zariadenia a späť.
UPOZORNENIE: v súlade s uzatvorenými zmluvami s leteckými spoločnosťami si vyhradzujeme právo účtovať palivový príplatok
v aktuálnej výške stanovenej leteckou spoločnosťou.
DVOJTERMÍN: cena 15-dňového (14-nocového) leteckého pobytového zájazdu predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich
7-nocových termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 220 €.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: v niektorých strediskách miestne úrady zaviedli účtovanie pobytovej taxy. Pobytová taxa predstavuje miestny poplatok, ktorý sa účtuje vo výške od 0,50 € do 4,00 € na izbu za každý deň pobytu v závislosti od oficiálnej triedy. Platí sa priamo
na mieste pobytu.
PROGRAM 8, 11 ALEBO 12-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV:
1. deň:
odlet z Bratislavy, Košíc, transfer z letiska do Vášho ubytovacieho zariadenia,
2. - 7., resp. 10., resp. 11. deň: pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
8., resp. 11., resp. 12. deň:
uvoľnenie ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta, transfer na letisko,
odlet do Bratislavy, Košíc.

Pripravili sme pre Vás 8,
11, 12 a 15-dňové pobytové zájazdy z odletových
miest Bratislava, Košice
do Kerkyry (CFU). Lety sú
zabezpečené lietadlami,
ktoré sú vybavené najmodernejšou aviatikou
a špičkovými technickými
systémami.
Pobyty na 11 a 12 dní
z Bratislavy budú odlietať striedavo vo štvrtok
a pondelok od 06.06. do
08.09.2020. Pobyty na 8 a
15 dní z Bratislavy a Košíc
budú odlietať každý utorok a stredu od 09.06. do
15.09.2020.
Priamy let z Bratislavy
a Košíc do Kerkyry trvá
približne 2 hodiny. Transfer z letiska do strediska
Agios Ioannis Peristeron
trvá približne 30 minút,
do strediska Moraitika
približne 40 minút, do
strediska Agios Georgios
trvá približne 45 minút (v
závislosti od výstupných
miest).

Informácie o doprave

KORFU

Letecká doprava

hotelový komplex

Labranda Sandy Beach Resort

Agios Georgios Argyrades

KORFU
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ULTRA ALL INCLUSIVE
raňajky, obedy, večere
formou švédskych stolov
vrátane nápojov
• detské a vegetariánske
menu
• vybrané miestne
alkoholické a rozlievané
nealkoholické nápoje,
voda, káva, čaj
• ľahké popoludňajšie
občerstvenie, zmrzlina
• animácie aj v slovenskom
jazyku v mesiacoch júl
a august
• hotelový mini aquapark
s toboganmi
OFICIÁLNA KATEGÓRIA *****
POLOHA: na juhozápade ostrova • obchodíky a taverny cca 200 m od hotelového komplexu • cca 30 km od hlavného
mesta (autobusová zastávka v letovisku)
POPIS A PLÁŽ: priamo pri širokej, piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do
mora • ležadlá a slnečníky zdarma
VYBAVENIE: dovolenkový rezort pozostáva z hlavnej budovy s recepciou a z
niekoľkých 2 a 3 podlažných budov harmonicky rozmiestnených v upravenom a
udržiavanom hotelovom areáli • vstupná
hala s recepciou • WiFi v priestoroch recepcie zdarma • hlavná reštaurácia „Elia“
s medzinárodnou kuchyňou • reštaurácie „Il Gusto“ s talianskou kuchyňou
a „Ammos“ s gréckymi špecialitami (1x
vybraná reštaurácia 1x za pobyt zdarma,
nutná objednávka vopred) • hlavný bar
• pool bar • beach bar • minimarket • 3
veľké bazény • ležadlá a slnečníky pri
bazénoch zdarma • osušky • detský ba-

SUPER CENA
PRE RODINY
2 DETI ZDARMA
LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

www.labranda.com

cena na osobu od

540 €

zén • hotelový mini aquapark • wellness
centrum za poplatok
UBYTOVANIE: vkusne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • možnosť izieb s bočným výhľadom
na more za poplatok • priestranné rodinné izby pre 4 osoby s 2 oddelenými
izbami za príplatok • klimatizácia •
chladnička • SAT-TV • trezor • sociálne
zariadenie (sprcha/WC) • sušič na vlasy
• balkón, resp. terasa s posedením • WiFi
za poplatok
STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty •
plážový volejbal • basketbal • stolný tenis • fitness • detské ihrisko • miniklub
• denný a večerný animačný program
pre deti i dospelých • za poplatok - vodné
športy, biliard, elektronické hry

INFOLINKA 0850 166 911
AKTUÁLNE CENY A ZĽAVY NÁJDETE NA www.globtour.sk

Corfu Senses Resort
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ALL INCLUSIVE LIGHT
• raňajky, obedy, večere
formou švédskych stolov
vrátane nápojov
• počas obedov a večerí sú
servírované miestne alkoholické nápoje (biele a
červené víno, čapované
pivo, likér) a nealkoholické
rozlievané nápoje (voda,
káva, čaj)
• ležadlá a slnečníky v areáli
hotela
• animácie aj v slovenskom
jazyku v mesiacoch júl
a august

NOVINKA
SUPER CENA
PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA
LETENKA PRE 2 DETI OD 99 €

OFICIÁLNA KATEGÓRIA ***
POLOHA: v malebnej zelene • približne
150 m od letoviska Agios Ioannis Peristeron, ktoré je okrajovou časťou letoviska
Moraitika - cca 3,5 km • cca 17 km od hlavného mesta a letiska
POPIS A PLÁŽ: hotelový areál priamo
pri štrkovo-piesočnatej pláži s pozvoľným
vstupom do mora • vhodná pre deti a neplavcov • ležadlá a slnečníky v udržiavanej
záhrade • plážové osušky za poplatok

VYBAVENIE: vstupná hala s recepciou
a posedením • WiFi pripojenie na recepcii
zdarma • reštaurácia • výťah • trezory na
recepcii za poplatok • priestranný bazén
• oddelený detský bazén • pool bar s posedením • udržiavaná záhrada • terasa na
slnenie s ležadlami a slnečníkmi
UBYTOVANIE: štandardné 2-lôžkové izby
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek (poschodová posteľ pre deti a juniorov) orientované
na pohorie a miestnu komunikáciu • cen-

INFOLINKA 0850 166 911
AKTUÁLNE CENY A ZĽAVY NÁJDETE NA www.globtour.sk

trálna klimatizácia regulovaná hotelom
• TV • chladnička • sociálne zariadenie
(sprcha/WC) • balkón alebo terasa • výhľad
na more za príplatok
STRAVA: ALL INCLUSIVE LIGHT
ŠPORT A ZÁBAVA: ponuka vodných
športov v blízkej Moraitika (za poplatok) •
požičovňa áut, motoriek a bicyklov v strediskách Moraitika a Benitses (za poplatok)
• pestrá ponuka fakultatívnych výletov do
blízkeho i vzdialenejšieho okolia

cena na osobu od

312 €

Agios Ioanis Peristeron

KORFU

hotel

