Agencja Turystyczna ALFA-TOUR
Kleeberga4
56-400 Oleśnica
Tel: 71/399 40 44
Fax: 71/399 40 44
E-mail: alfatour@alfa.olesnica.pl
Oferta 1
Kierunek
Grecja
Korfu

Hotel
Hellinis

Wylot
Wrocław

Termin
28.06.2017
05.07.2017

Kategoria

* Cena całkowita: Dorosły: 2167 PLN (12.06.1987) Dorosły: 2167 PLN (12.06.1987)
Podróż tam:
Wylot z: Wrocław do Korfu
Powrót:
Wylot z: Korfu do Wrocław
Zakwaterowanie: Pokoj 2 osobowy
Wyżywienie:
All Inclusive

Cena za os.
2167.00 PLN

Suma
4334.00
PLN*

dnia: 28.06.2017 godz. 18:20 - 21:40
dnia: 05.07.2017 godz. 16:10 - 17:30
Hotel w mieście: Kanoni

Strefa: Active, Relax
Dzieci: - 1 dziecko do 12 lat - opłata tylko za przelot
Lokalizacja: - półwysep Kanoni - w pobliżu klika tawern, sklepów, kawiarni - przystanek komunikacji lokalnej - ok. 50 m od hotelu/ ok. 1,5 EUR bilet w jedną
stronę do miasta Korfu - najbardziej popularny punkt widokowy wyspy /Mysia Wyspa - ok. 400 m - miasto Korfu z licznymi zabytkami i unikatową
architekturą- ok. 4 km - lotnisko - ok. 3 km
Atuty: - blisko centrum stolicy wyspy - piaszczysto - żwirkowa plaża z łagodnym zejściem do morza - duży basen otoczony zielenią - smaczna kuchnia i
dobry serwis - wysokie oceny Klientów w 2016 roku - Kanoni to zielona dzielnica miasta Korfu z urzekającymi widokami i słynną Mysią Wyspą - krótki lot ok.
2h
Plaża: ok. 450 m od hotelu, piaszczysto - żwirkowa, zlokalizowana w niewielkiej zatoczce, z łagodnym zejściem do morza, leżaki i parasole płatne ok. 10
EUR/dzień/komplet - 2 leżaki oraz parasol
Hotel: według organizatora spełnia wymogi hotelu trzygwiazdkowego - oczekuje na podwyższenie kategorii, posiada 90 pokoi rozmieszczonych w
4-piętrowym budynku otoczonym niewielkim ogrodem, bardzo przyjemny, czysty i schludny
Udogodnienia: całodobowa recepcja, sejf w recepcji, winda, sala TV, parking, taras słoneczny, sklepy, możliwość wynajęcia samochodów, skuterów oraz
rowerów, możliwość wypożyczenia żelazka, ręczniki plażowe ok. 2 EUR/dzień
Internet: bezpłatne WiFi w pomieszczeniach ogólnodostępnych, kącik internetowy (ok. 1 EUR/30 min)
Pokoje: 2 os., możliwość 1 dostawki, łazienka z wanną lub prysznicem, klimatyzacja sterowana indywidualnie, suszarka do wypożyczenia w recepcji, TV SAT
z polskim programem, telefon, lodówka, balkon zwykły bądź francuski, w niektórych pokojach widok na morze lub na basen
Restauracje i bary: - elegancka restauracja z zadaszonym tarasem - snack bar przy basenie/pool bar - bar główny / lobby bar
Wyżywienie: All Inclusive
Rozrywka: basen z leżakami, TV w lobby, restauracje, tawerny i kawiarnie z pięknymi widokami, dogodne połączenie ze stolicą wyspy pełną rozrywek autobus co ok. 15-20 min., przystanek obok hotelu
Płatne: bilard, kasyno (ok. 3 km od hotelu - miasto Korfu), masaże (rezerwacja w recepcji)
Dla dzieci: brodzik dla dzieci wydzielony w basenie, możliwość wypożyczenia bezpłatnego łóżeczka dla dzieci do lat 2, wysokie krzesełka w restauracji
Program all inclusive: 07.30-10.00 śniadanie w formie bufetu w restauracji głównej, kawa, herbata, soki owocowe (za wyjątkiem świeżo wyciskanych i
butelkowanych) 13.00-14.30 obiad w formie bufetu serwowany w restauracji głównej, dania kuchni śródziemnomorskiej z elementami kuchni greckiej,
lokalne napoje bezalkoholowe typu cola, fanta, orange, sprite, kawa, herbata, soki owocowe (za wyjątkiem świeżo wyciskanych), woda mineralna, lokalne
alkohole typu piwo, wino białe i czerwone 19.00-21.30 kolacja w formie bufetu w restauracji głównej dania kuchni międzynarodowej z elementami kuchni
greckiej, dania mięsne, wegetariańskie, przystawki, sałatki, desery, lokalne napoje bezalkoholowe typu cola, fanta, orange, sprite, kawa, herbata, soki
owocowe (za wyjątkiem świeżo wyciskanych), woda mineralna, lokalne alkohole np piwo, wino białe i czerwone 10.30-12.30 oraz 15.00-17.00 przekąski
typu ciasto , tosty, kanapki, placuszki z nadzieniem serwowane w barze przy basenie/ pool bar 11.00- 18.00 lody serwowane w barze przy basenie/ pool
bar 17.00-18.00 podwieczorek typu ciasta, kawa, herbata serwowane w barze przy basenie / pool bar 10.00-19.00 lokalne napoje bezalkoholowe typu cola,
fanta, orange, sprite, kawa, herbata, soki owocowe (za wyjątkiem świeżo wyciskanych), woda mineralna, lokalne alkohole np piwo, wino białe i czerwone,
wódka, rum, ouzo, whisky, brandy oraz drinki na bazie alkoholi lokalnych serwowane w barze przy basenie / pool bar 10.00-23.00 lokalne napoje
bezalkoholowe typu cola, fanta, orange, sprite, herbata, soki owocowe (za wyjątkiem świeżo wyciskanych), woda mineralna, lokalne alkohole np piwo,
wino białe i czerwone, wódka, rum, ouzo, whisky, brandy oraz drinki na bazie alkoholi lokalnych serwowane w lobby bar - leżaki i parasole przy basenie bezpłatne WiFi w pomieszczeniach ogólnodostępnych Szczegółowe informacje dot. programu All Inclusive Klienci otrzymują w hotelu.
Oficjalna kategoria: w trakcie kategoryzacji

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Agencja Turystyczna ALFA-TOUR
Kleeberga4
56-400 Oleśnica
Tel: 71/399 40 44
Fax: 71/399 40 44
E-mail: alfatour@alfa.olesnica.pl
Nasza ocena: Pokój *** Położenie *** Wyżywienie ***+ Sport \ rozrywka ***
Karty kredytowe: Visa, MasterCard
Strona www hotelu: www.cnhotelgroup.com
Wycieczki fakultatywne
Dookoła wyspy: Zwiedzanie najpiękniejszych i najciekawszych zakątków wyspy. W programie przejazd do Kanoni - niezwykłego punktu widokowego i
podziwianie panoramy dwóch mniejszych wysp - Vlacherme i Pondikonissi. Następnie zwiedzanie pałacu Achillion, który był letnią rezydencją cesarzowej
Austrii - Sissi i słynie z pięknych ogrodów z kolekcją rzeźb. Ostatnim punktem jest zatoka Paleokastritsa, uchodząca za najpiękniejszą na wyspie oraz czas
wolny na odpoczynek i kąpiel. Cena ok. 42 EUR/os.
Albania: Rejs statkiem do Albanii, gdzie podziwiać można wspaniałe krajobrazy morskiego wybrzeża. W programie zwiedzanie antycznego miasta Butrini odkryte w zeszłym wieku starożytne miasto z zachowaną łaźnią, gimnazjum, teatrem i bizantyjską świątynią z bezcennymi mozaikami. Cena ok. 80 EUR/os.
Aqualand: Wycieczka do miasteczka wodnego, gdzie kompleks basenów i zjeżdżalni, dzikie rzeki oraz wodne tuby dostarczą rozrywki zarówno dla dzieci jak
i dla dorosłych. Na terenie kompleksu znajdują się bary, kawiarnie i restauracje. Cena ok. 45 EUR/os.
Paxos i antipaxos: Rejs na dwie urocze wyspy - Paxos i Antipaxos. Podczas rejsu podziwiać można piękno krajobrazu i groty ukryte pod dzikimi klifami
wybrzeża. Wyspa Paxos zachwyci uroczym portem Gajos, a Antipaxos - dzięki niezwykłym widokom porównywana do wysp karaibskich zachęci do kąpieli i
odpoczynku. Cena ok. 45 EUR/os.
Wieczór grecki: Najlepsza okazja aby poznać grecką kuchnie i poczuć klimat tego niesamowicie gościnnego kraju. Greckie wino, przepyszne dania,
tradycyjny taniec czyli miejscowy folklor w czystej postaci. Niezapomniany wieczór, który pozostaje na zawsze w pamięci turystów - przywołując miłe
wspomnienia jednocześnie zachęca do powrotu na tą wyspę w przyszłości. Cena ok. 45 EUR/os. Net Holiday Sp. z o.o nie jest organizatorem wycieczek
fakultatywnych. Wycieczki są realizowane przez lokalnych kontrahentów na warunkach przez nich określonych z którymi Net Holiday Sp. z o.o. nie nawiązał
stosunków prawnych i którzy nie są jego podwykonawcami. Wycieczki fakultatywne nie stanowią oferty Net Holiday Sp. z o.o., a udział w nich jest
dobrowolny.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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