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ostrov Korfu

hlavní město Korfu, klášter Vlacherna, 

letohrádek císařovny Sissy ve vesničce 

Gastouri, pohoří Pantokrator, turistické 

místo Paleokastritsa s blízkými jeskyně-

mi u  moře, vesničku Lakones s  vyhlíd-

kou Bella Vista, letovisko Sidari s  bizar-

ními skalními útesy. Milovníky letectví 

pak určitě nadchne poloostrov Kanoni. 

Pokud sejdete dolů na betonovou zídku, 

letadla vám budou přistávat a  vzlétat 

přímo nad hlavou, což bývá úchvat-

ný zážitek. Když už budete v  této části 

ostrova, vydejte se ke Garitskému záli-

vu, kde se nachází zámeček Mon repo 

s krásnými zahradami. Nedaleko vyvěrá 

pramen Kardaki – říká se, že kdo se z něj 

napije, ten tu navždy zůstane. Nebo se 

sem alespoň bude neustále vracet.

V  hlavním městě si nenechte ujít pro-

cházku po travnatém náměstí Esplana-

du, odkud se můžete přes mostek 

klenoucí se nad uměle vybudovaným 

kanálem dostat na krásnou benátskou 

pevnost. Naproti si můžete posedět 

v podloubí a vychutnat si kávu nebo spí-

še tradiční osvěžující frappé. V  severní 

části náměstí najdete v bývalé rezidenci 

britského guvernéra Muzeum asijského 

umění. Ze starého přístavu u  Nové be-

nátské pevnosti, kterou můžete taktéž 

prozkoumat, je možné vydat se loďkou 

(vyplouvá každou hodinu) na ostrůvek 

Vidos.

Vydáte-li se z  hlavního města na sever, 

určitě se zastavte v  Gouvli, ve zdejším 

přístavu obvykle kotví nádherné jachty 

světových milionářů.

V blízkosti Korfu je řada ostrovů: Gravia, 

Antipaxos, Lagudia, Lazareto, Otupni, 

Paxos, Vidos, Pontikonissi (známý myší 

ostrov) – z nich doporučujeme navštívit 

dva nejvýznamnější a  největší – Paxos 

a  Antipaxos. Věříme, že se Vám bude 

líbit nejen na námi doporučených mís-

tech, ale na celém ostrově a pobyt Vám 

přinese radost a osvěžení. 

svým řeckým manželem a  dvěma dět-

mi. Její postřehy jsou prodchnuty lás-

kou a obdivem k novému domovu, což 

jí umožňuje vnímat jak krásu a  poezii 

celého ostrova či vlídnost a  pohostin-

nost jeho obyvatel, tak i méně příjemné 

stránky zdejšího života. Ty však dokáže 

glosovat s laskavým humorem i s jistým 

pochopením. 

A ještě jeden knižní tip: Emma Tennant 

napsala útlou knížečku Dům na Korfu 

pojednávající o  životě na nádherném 

i  drsném místě zároveň. Mimochodem, 

dům je to skutečný, najdete ho na zá-

padním pobřeží ostrova, nad zálivem, 

kde se podle legendy setkala Nausikaá 

se ztroskotaným Odysseem. 

Severní část ostrova má hornatý cha-

rakter. Zde se nachází nejvyšší pohoří 

Pantokrator (v  překladu znamená Vše-

mohoucí), které je tvořeno vápenci 

a  dolomity. A  právě vápenec je základ-

ním stavebním kamenem celého ostro-

va. Dodnes se tu nacházejí drobné zka-

meněliny mořských živočichů a  rostlin, 

které se vyskytují po celém území a při-

pomínají dávný původ hornin, z nichž je 

ostrov složen.

Korfu si turisté zamilují a  rádi se sem 

opakovaně vracejí. Najdete tu nádherné 

písečné pláže, stejně jako malé plážičky, 

k nimž se často dostanete jen po vodní 

hladině a  poskytují tolik vyhledávaný 

klid a  soukromí. Naopak večer lákají 

k návštěvě vyhlášené taverny se zaruče-

ně čerstvými úlovky nebo dalšími míst-

ními specialitami. 

Na ostrově najdete mnoho zajímavých 

míst, která doporučujeme k  návštěvě: 

Ostrov s mnoha přívlastky a názvy. Říká 

se mu smaragdový, zelený, kouzelný, 

tajuplný, perla Ionského moře, ostrov 

Geralda Durella nebo císařovny Sissy… 

V  minulých dobách ženy hledaly různé 

zázračné receptury, aby si uchovaly svou 

mladistvou krásu. Ať už to byla Neferti-

ti, Kleopatra, Mona Lisa, Madame de 

Pompadour, Sissy či Marylin Monroe. 

Císařovna Sissy si svou krásu a  svěžest 

uchovávala sportem, přísnou dietou 

a pobytem na čerstvém vzduchu, právě 

na ostrově Korfu. Chcete-li si i Vy ucho-

vat svou svěžest, krásu a šarm, zavítejte 

v  sezóně léto 2011 na tento nejsever-

nější ostrov Ionského souostroví neboli 

Eptanissy. 

Ostrov připomíná kvetoucí zahradu – 

je porostlý olivovníky, cypřiši, jalovci, 

borovicemi, pistáciovníky, planikou, 

sépií a  oleandry. Skutečným pokladem 

je na 50 druhů zemních orchideí. Chce-

te-li se o  pestré fl óře i  fauně dozvědět 

zábavnou formou více, doporučujeme 

knihy známého anglického zoologa 

Geralda Durella „O  mé rodině a  jiné 

zvířeně“ a „Ptáci a moji příbuzní“. Spiso-

vatel v  nich poutavou a  čtivou formou 

popisuje své dětství, jež prožil spolu 

s matkou a bratrem Lawrencem na tom-

to romantickém ostrově. Přestože byly 

jeho knihy poprvé vydány před několi-

ka desítkami let, popis a charakteristika 

místních obyvatel, jejich zvyklostí a do-

držování tradic platí dodnes. 

Atraktivní čtení najdete v knížce Příběhy 

z olivového ostrova aneb Když na Korfu 

kvetou mandloně od Pavly Smetanové. 

Autorka žije na ostrově přes deset let se 
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PRG – CFU, 02:05 hod., 1185 km
TYP LETADLA/SPOL./ČÍSLO LETU: 
BOE 737-800/QS 442/3

PLÁNOVANÝ ODLET Z PRAHY:
cca 13:35 hod.

PLÁNOVANÝ PŘÍLET DO PRAHY:
cca 18:40 hod. 

ČÍSLO ZÁJEZDU: 
1KOR-  (datum odletu)

Ostrov KORFU – řecky Ker kyra 

Hlavní město: Korfu 

Plo cha os trova: 592 km2 

Po čet oby va tel: přes 100 000 

Nej vyšší vr chol: Pan to kra tor 

– 906 m n. m. 

Pa t ron os trova: Sv. Spy ri don 

Doba letu z Prahy: 2 ho diny 5 mi nut
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Termíny zájezdů:
Červen 2011

Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Červenec 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Srpen 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Září 2011
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 p
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V VI VII VIII IX X

°C 24 28 30 32 27 24

22

24

26

28

30

32

34
teplota vzduchu 

V VI VII VIII IX X

°C 19 21 24 25 24 22

19

20

21

22

23

24

25

26
teplota vody 

V VI VII VIII IX X

hod./den 8 11 12 11 9 7

7

8

9

10

11

12

13
sluneční svit 

Sidari

Kulura

Kassiopi

Ag. Stefanos

Barbati

GLYFADA

Gialiskari/
Sinarades

Nissaki

RODA

ACHARAVI

Paleokastritsa

Lakones

Ag. Ioannis

KERKYRA

Kanoni

Gastouri

Ag. Georgios

MORAITIKA

MESSONGHI

AG. IOANNIS
MELITIEON

AG. IOANNIS
PERISTERON

Lefkimi

Pantokratoras
(906 m)

ALMYROS BEACH
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www.corfuxenos.gr 
www.greecetravel.com/corfu/ 
www.kerkyra.gr 
www.kerkyra.info 
www.diveincorfu.gr
www.greencorfu.com
www.corfuhistory.eu
www.corfu-map.com 

206 TIP VTT: Úchvatná Paradise Beach na západní pobřeží, přístupná jen z moře. Často sem jezdí výletní lodě s BBQ.



ostrov Korfu – letoviska

7. Moraitika

Dnes již velmi známé a  navštěvované 

letovisko leží na jihovýchodě ostrova. 

Převažují zde písečné pláže s  bohatou 

nabídkou vodních sportů. V  letovisku 

je celá řada restaurací, skvělých tave-

ren s  nabídkou čerstvě ulovených ryb, 

kaváren, cukráren a  barů. Je zde také 

nákupní zóna, kde jistě vyberete nějaký 

pěkný suvenýr, který udělá radost Vašim 

příbuzným či přátelům. Během pobytu 

doporučujeme vycházky do okolí, po-

zornosti by neměly uniknout vesničky 

Boukari a  Petriti plné rybích taverniček 

hned na břehu moře. Další možností 

je vypravit se městskou autobusovou 

linkou individuálně do hlavního města 

ostrova. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Korfu: cca 20 km

 Hodnocení oblasti: vhodné pro rodinnou 

dovolenou

8. Messonghi

Letovisko na jihovýchodním pobřeží 

vyrostlo z původní malé řecké vesničky. 

Dodnes zde můžete vidět rybářské „chý-

še“ a původní stavení. Messonghi má na 

ostrově dlouholetou turistickou tradici. 

Patří mezi první letoviska, která byla za-

hraničními turisty objevena a hojně na-

vštěvována. Letovisko se pyšní krásnou 

a  dlouhou písečnou pláží, vybavenou 

lehátky, slunečníky, sprchami a  toaleta-

mi. Zdejší pláž je řekou Messonghi, vlé-

vající se do moře, rozdělena na dvě části. 

Vstup do moře je pozvolný, voda prů-

zračná a pobřeží ideální ke šnorchlování. 

Zabavit se můžete více či méně adrenali-

novými vodními sporty (banana, šlapad-

la, kánoe, ringo, vodní lyže a další) nebo 

se nechte zlákat vůní rybích specialit, 

připravovaných v tradičních řeckých ta-

vernách podél pobřeží. 

Možností večerní a noční zábavy je zde 

nespočet a každá generace si zde přijde 

na své. Po celém letovisku jsou turistům 

k  dispozici půjčovny aut, motorek i  kol 

za příznivé ceny. Kdo miluje ryby a dal-

ší plody moře, určitě by se měl stavit 

v  blízké vesničce Boukari. Nikde jindy 

prý neumí připravit rybí speciality lépe 

než tady. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Korfu: cca 21 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny 

generace

1. Roda 

Klidnější turistické letovisko na sever-

ním pobřeží se během posledních let 

stalo velmi vyhledávaným střediskem. 

Romantické východy a  západy slunce 

Vás možná vylákají k procházkám podél 

pobřeží nebo k  příjemnému poseze-

ní na pláži. V  letovisku je denní i  noční 

život soustředěn do pomyslného troj-

úhelníku. Jednu stranu tvoří písečná 

pláž s  možností pronájmu slunečníků 

a  lehátek (za poplatek cca 2 – 3€/kus) 

a  různých vodních sportů – např. jízda 

na banánu nebo ringu (cca 12€/osoba), 

paragliding (cca 45€/dvojice nebo cca 

30€/osoba), vodní lyžování s výukou pro 

začátečníky (cca 30€/osoba). Na pobře-

ží je několik taveren, restaurací a  barů, 

které lákají k  posezení nad osvěžujícím 

míchaným nápojem nebo ledovou ká-

vou. Druhou pomyslnou stranu tvoří 

silnice lemovaná tavernami, občerst-

veními, bary, kavárnami, diskotékami, 

minimarkety, obchody s  ovocem a  ze-

leninou a pekárnou. Také je zde banko-

mat, lékařská ordinace, lékárna a několik 

půjčoven aut, kol a  motorek. Poslední 

stranu trojúhelníku vytváří malebná 

ulička procházející letoviskem, kterou se 

dostanete k  místnímu kostelíku. Green 

busem se lze dopravit do dalších letovi-

sek v severní části ostrova – Sidari, Acha-

ravi, Almyros a  dalších, jízdenka vyjde 

na cca 1 – 2€. Do hlavního města stojí 

jízdné cca 3€. 

 Pláž: písečná

 Vzdálenost od Korfu: cca 40 km 

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny genera-

ce. Další možnosti zábavy pro děti i  dospělé: pro-

jížďka na koních (cca 12–15€), autodráha pro děti, 

zábavní kluby, diskotéky. Doporučujeme též pro-

cházku po pobřeží do sousedního většího letoviska 

Acharavi (cca 3 km), kde je pestrý výběr suvenýrů

2. Almyros Beach

Oblast Almyros, za kterou se zvedá po-

hoří Pantokrator, leží na severním po-

břeží Korfu. Je vhodná pro všechny, kteří 

ocení klid a pohodu u průzračně čistého 

moře, které omývá oblázkovo-písčitou 

pláž, zřejmě nejdelší na celém ostrově. 

Zatímco na tomto místě si lze vychutnat 

skutečný klid (v místě je jen několik ho-

telů a minimarket), za zábavou a nákupy 

je možné vyrazit příjemnou procház-

kou po pláži do přibližně dva kilometry 

vzdáleného letoviska Acharavi. V něm je 

množství restaurací, barů, diskoték, ka-

váren, obchůdků, minimarketů, nechybí 

ani lékárna, najdete tu také půjčovny 

aut a motorek. Na pláži je bohatá nabíd-

ka vodních sportů. Komu už by polehá-

vání na pláži a plavání ve vlnkách připa-

dalo málo atraktivní, může zavítat do 

vyhlášeného vodního parku Hydropolis. 

Celodenní vstupné pro dospělé vyjde na 

cca 15€, pro děti 5 až 12 let – cca 10€. 

Dále po pobřeží lze dojít do dalšího vy-

hlášeného letoviska Roda. Zdejší oblast 

je známá chráněnou přírodní rezervací 

u  poloslaného jezera Antinioti, v  němž 

žije 96 vzácných druhů ryb, obojživel-

níků a ptáků. Během pobytu doporuču-

jeme pronajmout si auto nebo motorku 

a podnikat výlety do okolí.

 Pláž: písčito-oblázková

 Vzdálenost od Korfu: cca 35 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro klidnou rodin-

nou dovolenou

3. Acharavi

Najdete jej na severním pobřeží ostrova, 

kousek od letoviska Roda. Turisty sem 

láká několik kilometrů dlouhá písečno-

oblázková pláž s  pozvolným vstupem 

do moře, které je čas od času rozvlněné. 

Najdete tu množství restaurací, taveren, 

kaváren, barů i obchůdku s potravinami 

i  suvenýry, večer můžete zajít do baru 

nebo na diskotéku. Během pobytu se lze 

vypravit do původní vesničky Acharavi, 

kde můžete procházet mezi tradičními 

původními domky a  poznat tak život 

místních obyvatel. Mezi Acharavi a sou-

sedním střediskem Almyros byl vybudo-

ván vodní park Hydropolis s množstvím 

skluzavek, tobogánů i  divokou řekou, 

líbit se tu bude nejen rodinám s dětmi. 

 Pláž: písečno-oblázková

 Vzdálenost od Korfu: cca 35 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny 

generace

4. Glyfada

Turistická oblast zvaná Glyfada se roz-

prostírá na úpatí 270 metrů vysokého 

kopce, na jehož vrcholku je malebná 

vesnička Pelekas. Odtud se otevírá pa-

norama s pohledem na centrální část os-

trova, údolí Ropa, hlavní město a velkou 

část Iónského moře. Glyfada je  menší 

středisko na západním pobřeží, obklo-

pené několika nádhernými písečnými 

plážemi a  divokou, téměř nedotčenou 

přírodou. Je zasazeno do malého zálivu 

a  z  obou stran jakoby uzavřeno rozlič-

nými skalními útvary. Pláž Glyfada je 

jednou z  nejproslulejších na ostrově, 

táhne se na vzdálenost asi dvou kilo-

metrů a moře je zde mělké a křišťálově 

průzračné. Zvláště v srpnu se zde konají 

oblíbené beach party navštěvované jak 

turisty, tak místními. Letovisko se skládá 

jen z několika hotelů a apartmánů, tave-

ren a stánků s občerstvením. 

Nudisty určitě zaujme, že kousek odsud 

se nachází překrásná pláž Myrtiotissu, 

kde se lze opalovat a  koupat tak, jak 

jsme přišli na svět.

 Pláže: písečné

 Vzdálenost od Korfu: cca 14 km

 Hodnocení letoviska: vhodné pro všechny genera-

ce vyhledávající klidnou dovolenou

5. Agios Ioannis 

Peristeron/Moraitika 

Turistickou oblast pojmenovanou Agios 

Ioannis Peristeron najdete podél hlavní 

silnice spojující město Korfu s  jižní čás-

tí ostrova. Oblast je známa především 

svou panenskou písčito-oblázkovo-

kamenitou pláží, která získala modrou 

vlajku EU jako symbol čistého moře 

a prostředí. Pás listnatých a jehličnatých 

stromů a olivovníků sahá téměř až k plá-

ži. Za zábavou a nákupy doporučujeme 

vydat se autobusovou linkou do hlavní-

ho města nebo si pronajmout auto a ob-

jet si celé jižní pobřeží. 

 Pláž: písčito-oblázkovo-kamenitá

 Vzdálenost od Korfu: cca 15 km 

 Hodnocení oblasti: vhodné pro relaxační 

dovolenou

6. Agios Ioannis 

Melitieon/Moraitika

Turistická oblast zvaná Agios Ioannis 

Melitieon se nachází mezi letovisky 

Benitses (cca 3,5 km) a  Moraitika (cca 

4 km). Jedná se o  klidnou část, kde je 

velmi čisté a  příjemně osvěžující moře 

i krásná krajina. Za nákupy a zábavou je 

možné vyrazit do sousedních letovisek 

městskou autobusovou linkou nebo do-

poručujeme pronajmout si auto a pod-

niknout několik výletů do okolí.

 Pláž: oblázková

 Vzdálenost od Korfu: 16 km

 Hodnocení oblasti: vhodné pro strávení příjemné 

rodinné odpočinkové dovolené 
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Hotel  
Silver Beach
www.corfu-hotels.us/silver-beach-hotel.htm

POLOHA: velmi žádaný zrekonstruovaný hotel s rodin-

nou atmosférou se nachází v klidnějším prostředí. Ruš-

né centrum letoviska, kde je nákupní zóna s obchody, 

supermarkety, bary, tavernami, restauracemi, pekárna-

mi, cukrárnami a kavárnami je vzdáleno jen cca 50 m. 

V letovisku jsou možnosti denní i noční zábavy. Auto-

busová zastávka je cca 100 m od hotelu. Doporučuje-

me individuální cestování linkovým autobusem (zelený 

bus) do severní části ostrova – Sidari, Acharavi, Almy-

ros, Ag. Spyridonas, Kassiopi – cena jízdenky 1–2€ (dle 

vzdálenosti od letoviska Roda). Dále je možnost cesto-

vat do hlavního města (cca 3€/jízdenka/jedna cesta). 

PLÁŽ: dlouhá písečná pláž a  moře jsou vzdáleny cca 

250 m, cestou přes silnici. Cesta na pláž vede maleb-

ným centrem s možnostmi nákupů.

KAPACITA: v  hotelu je 60 pokojů (2lůžkových s  mož-

ností jedné přistýlky a pokoje s možností palandy pro 

děti), které jsou jednoduše vybaveny koupelnou se spr-

chou, WC, telefonem, rádiem, balkónem nebo terasou 

s  výhledem na bazén, letovisko, některé pokoje mají 

výhled směrem k  moři. Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma. Trezor na pokoji (za poplatek cca 11€/pobyt), 

klimatizace (za poplatek cca 5€/den), chladnička (za 

poplatek cca 2€/den).

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, faxové a poštovní služ-

by, výtah, salónek s  TV se satelitním příjmem a  DVD 

přehrávačem, bar, kavárna, restaurace, venkovní re-

staurace, malá terasa s posezením, snackbar u bazénu 

s velkým TV projektorem, malá zahrada, parkoviště. Wifi  

v prostoru recepce a salónku za poplatek cca 5€/den.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře – 

bufet. Hotel několikrát v  hlavní sezóně pořádá odpo-

lední barbeque, event. řecký večírek – hradí se přímo 

na místě extra poplatek cca 5€/osoba – připraven bývá 

odpolední program se soutěžemi a hrami u bazénu.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, bazének s  ja-

cuzzi (zdarma), slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma), 

kulečník (za poplatek cca 2€/hra). Slunečníky a lehátka 

na pláži (za poplatek cca 2–3€/kus/den). Hotel pro své 

hosty organizuje v hlavní sezóně během týdne různé 

společenské akce (v  cizím jazyce), např.: bingo, řecké 

večírky, happy hour, soutěže aj.

!
3 hlavní výhody hotelu: výhodná cena, 
dobrá poloha, příjemné prostředí.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 35 %
velmi spokojeno 80 % 65 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Korfu – Roda

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 15 900 15 400 17 000 16 400 18 400 17 700 18 400 16 400 17 000 15 400 15 900

DS E/B 14 300 14 000 15 100 14 700 16 100 15 600 16 100 14 700 15 100 14 000 14 300

DT 1/2 14 200 13 900 15 000 14 600 16 000 15 500 16 000 14 600 15 000 13 900 14 200

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, 
DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 13 
let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 13 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 

Dětské slevy
1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

2. dítě do 13 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma
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Hotel kat. B 
Roda Garden Village
POLOHA: rodinný hotel s příjemnou atmosférou, který 

je jako malá vesnička zasazený do krásné zahrady, se 

nachází mezi letovisky Roda a Acharavi, cca 800 m od 

Rody a  cca 1 km od Acharavi, kde jsou možnosti pro-

cházek, nákupů i  zábavy. Zastávka, odkud se můžete 

linkovým autobusem pohodlně dopravit do hlavního 

města i jiných částí ostrova, je cca 8-10 minut od hotelu.

PLÁŽ: velmi pěkná dlouhá kamenito-oblázková pláž, je 

hned u hotelu, jen cca 10 m, přes silnici. Vstup do čisté-

ho moře je po oblázcích a kamenech, po několika me-

trech je již písečné dno, vstup je pozvolný. Doporuču-

jeme boty do vody. Směrem na Acharavi, po cca 400 m, 

je možné dojít na příjemnou oblázkovou pláž, kde je 

při vstupu do moře písek. Další pláže v  Rodě jsou od 

hotelu vzdálené cca 400 m a dále v Acharavi cca 700 m.

KAPACITA: hotelový komplex, který tvoří hlavní budo-

va a 5 vedlejších dvoupodlažních staveb, je obklopený 

rozsáhlou zahradou. Celkem se zde nabízí 74 pokojů 

(1-, 2lůžkových s možností jedné přistýlky nebo třetího 

pevného lůžka) a apartmány ve vedlejších budovách. 

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s  vanou 

a  sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací, 

fénem, telefonem, TV se satelitním příjmem, chladnič-

kou, balkónem nebo terasou s  výhledem do zahrady, 

na hory nebo s bočním výhledem na moře. Jednolůž-

kové pokoje jsou jen s výhledem do zahrady. Apartmá-

ny pro 4 osoby tvoří ložnice a obývací pokoj, kde jsou 

další 2 rozkládací lůžka nebo gauče, je zde terasa nebo 

balkón s  výhledem do zahrady nebo na bazén nebo 

s  bočním výhledem na moře. Součástí tohoto pokoje 

je též malý kuchyňský kout se základním vybavením 

a el. vařič. Ostatní vybavení je stejné. Trezor na pokoji 

(za poplatek cca 2,50€/den). Dětská postýlka na vyžá-

dání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, salónek, internetový 

koutek (za poplatek cca 3€/30 minut a cca 5€/hodina), 

hlavní hotelový bar s  TV se satelitním příjmem, bar 

a  snackbar u  bazénu, vnitřní restaurace, minimarket, 

zahrada, parkoviště. Klienti mají možnost využívat slu-

žeb jak v hlavní budově, tak u vedlejší části (bar, bazén). 

Plážové osušky za poplatek cca 3€/pobyt + vratná zá-

loha cca 7€/osoba. Všechny hotelové informace jsou 

přeloženy do češtiny a jsou na recepci hotelu. 

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a  lehátka u  bazénu zdarma, na pláži za poplatek (cca 

4-5€/den), toalety a  sprchy u  bazénu, dětské hřiště, 

vodní pólo, stolní tenis a  šipky (zdarma). Hotel pro 

své hosty pořádá animační programy (v  cizím jazyce) 

a obvykle jednou týdně večer s tradiční řeckou hudbou 

a folklórem.

!
3 hlavní výhody hotelu: hned u moře, pří-
jemné prostředí, milý a ochotný personál.

ostrov Korfu – Roda

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (08:00–10:00), obědy (12:30–14:30) a  večeře 

(19:00 –21:30) formou bufetu

Během obědů a večeří neomezená konzumace rozlévaných neal-

koholických a rozlévaných místní alkoholických nápojů

Lehké občerstvení formou teplých snacků (obvykle 2 druhy)

a sandwichů od 10:00–12:30 a od 21:30–23:00 v baru u bazénu

Zmrzlinu (kopečkovou) od 10:00–12:00 a od 15:30–17:30 v baru 

u bazénu (obvykle 3 příchutě)

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 

(voda, ovocné šťávy, džusy, nápoje post mix, filtrovaná káva 

a čaj) a rozlévaných místních alkoholických nápojů (točené pivo, 

domácí víno, ouzo, brandy, aperitivy, whiskey, rum, vodka, gin, 

tequila), dále nabídka 5 alkoholických koktejlů a  2 koktejlů pro 

děti od 10:00–23:00

Sportovní vyžití: stolní tenis, vodní polo, šipky

Animační programy (v hlavní sezóně, v cizím jazyce) během dne – 

různé soutěže, vodní aerobic, vodní volejbal, večer kvízy, karaoke, 

hry, show, řecký večer aj.

Ceník léto 2011 rodinné pokoje ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 22 800 21 700 26 100 24 700 28 000 26 400 28 000 26 400 26 300 21 700 22 800

DS E/B 19 200 18 400 21 500 20 500 22 800 21 700 22 800 21 700 21 600 18 400 19 200

DS 2. E/B 18 000 17 300 20 000 19 100 21 100 20 100 21 100 20 100 20 100 17 300 18 000

DT 1/2 22 700 21 600 26 000 24 600 27 900 26 300 27 900 26 300 26 200 21 600 22 700

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 16 700 16 100 18 300 17 600 19 300 18 500 19 300 18 500 18 400 16 100 16 700

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji,  DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první  přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DS 2. E/B - dospělá osoba na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve dvoulůžkovém pokoji (stan-
dardní pokoj - podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím 
lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku 

Ceník léto 2011 standardní pokoje ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 21 900 20 900 25 200 23 900 27 200 25 700 27 200 25 700 25 400 20 900 21 900

DS 1/1 23 900 22 700 30 200 28 400 34 200 32 100 34 200 32 100 30 500 22 700 23 900

DS E/B 18 600 17 800 20 900 19 900 22 300 21 200 22 300 21 200 21 000 17 800 18 600

DT 1/2 12 600 12 500 15 600 15 100 17 600 17 000 17 600 17 000 15 800 12 500 12 600

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 10 %
velmi spokojeno 80 % 90 %
nespokojeno 0 % 0 %

Dětské slevy
1. dítě do 14 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma
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Hotel 
Almyros Natura
www.almyrosnaturahotel.gr

POLOHA: hotelový areál navozující atmosféru tradiční ost-
rovní vesničky byl postavený v roce 2005. (Původní název 
tohoto komplexu byl Almyros Village). Nachází se v klid-
ném prostředí, obklopen upravenými zahradami, v těsné 
blízkosti mořského pobřeží, v  oblasti zvané Almyros Be-
ach. Řecké slovo „Almyros“ znamená slaný. Zdejší oblast je 
známá svou chráněnou přírodní rezervací u poloslaného 
jezera Antinioti, které je domovem rybám, obojživelní-
kům, ptákům (96 vzácných druhů). Jezero Antinioti je 
proslavené z knih od G. M. Durella, který pobýval na os-
trově několik let. Letovisko Acharavi, kde jsou též nákupní 
a zábavní možnosti, je vzdáleno cca 2 km (je možné dojít 
po pláži nebo po silnici – cca 30 minut chůze), taxi vyjde 
na cca 6 €/jedna cesta. V tomto letovisku je známá zdejší 
atrakce – vodní park Hydropolis (celodenní vstupné pro 
dospělé cca 15€, pro děti 5 až 12 let – cca 10€). Během 
pobytu doporučujeme pronajmout si auto a podnikat vý-
lety do okolí, za návštěvu určitě stojí letovisko Kassiopi – 
malebná rybářská vesnička (cca 10 minut jízdy), Sidari (cca 
15 minut jízdy), zátoka Agios Spyridon (cca 5 minut jízdy), 
s kostelem St. Ekaterini z 18. století, s pozoruhodnými fres-
kami. Nedaleko této zátoky se nachází most, který vede 
k  jezeru Antinioti, kde je nádherná písčitá pláž Yaliskari 
Beach, kterou turisté využívají především jako nudistic-
kou. Taxi z hotelu Almyros Beach do Kassiopi vyjde na cca 
17 €/jedna cesta. Nejbližší minimarket je od hotelu cca 5 
minut chůze. Linkovým autobusem (zelené autobusy) je 
možné pohodlně cestovat z Acharavi do hlavního města 
(cca 40 km, cca 1 hodina jízdy, cena cca 3,30€/jedna cesta, 
taxi vyjde na cca 55€/jedna cesta). Z hotelové střední tera-
sy se naskýtají velmi pěkné romantické výhledy na západ 
slunce a vrcholky v Albánii nebo na opačné straně pohoří 
Pantokrator.
PLÁŽ: zdejší oblázkovo-písčitá pláž (hrubší písek) je pova-
žována za jednu z nejdelších na ostrově. Pláž je od areálu 
k dosažení přes málo frekventovanou silnici. Doporučuje-
me dlouhé procházky po pláži. 
KAPACITA: areál je tvořen 17 jednopatrovými budovami 
ve stylu vilek. Celkem je zde 160 pokojů (1-, 2lůžkových 
s možností jedné přistýlky a pokoje pro rodiny typu me-
zoneta – tyto pokoje jsou za příplatek, jsou zde celkem 
3 pevná lůžka a  jedna přistýlka nebo 2 pevná lůžka a  2 
přistýlky. Mezoneta se skládá z ložnice -v přízemí a vyvý-
šeného pokoje dostupného po schodišti; klimatizace, so-
ciální zázemí, balkón nebo terasa jsou společné). Všechny 
pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo 
sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem, telefonem, 
TV se satelitním příjmem, chladničkou,  balkónem nebo 
terasou s  výhledem do vnitrozemí, na bazén nebo areál 
hotelu. Trezor na pokoji (za poplatek cca 2,50 €/den). Ně-
které pokoje mohou být propojené – na vyžádání. Jedno-
lůžkové pokoje jsou též jen na vyžádání. Dětská postýlka 
na vyžádání zdarma. 
SLUŽBY: prostorná vstupní hala s  recepcí, salónek, výtah 
(jen v  hlavní budově), 2 konferenční sály, internetový 
koutek (cca 0,50€/10 minut), vnitřní a  venkovní bar, bar 
na terase, vnitřní restaurace s  venkovním posezením na 
terase, venkovní střešní restaurace à la carte (konzumace 
zde za poplatek), venkovní kavárna na terase, minimarket, 
klenotnictví, velká zahrada, parkoviště. Wifi  v prostoru re-
cepce za poplatek (cca 15€/den, cca 30€/3 dny).
STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).
SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky a  le-
hátka u bazénu (zdarma) a na pláži za poplatek (cca 5€/
set/den), dětský koutek, 2 tenisové hřiště (zdarma včetně 
zapůjčení raket a míčků – jen za vratný depozit), hřiště na 
basketbal (zdarma), hřiště na minifotbal (5x5 m – zdarma), 
plážový volejbal, stolní tenis (zdarma), kulečník (za popla-
tek cca 1€/hra), šipky, stolní hokej a el. hry (za poplatek cca 
0,50 – 1€/hra). Jednoduše vybavené fi tcentrum (zdarma), 
sauna (za poplatek), různé masáže (na vyžádání, za popla-
tek – masáž zad – cca 24€/20 minut, relaxační masáž – cca 
28€/25 minut, celé tělo – cca 45€/50 minut, aromaterapie 
– cca 48€/50 minut). Hotel organizuje během hlavní sezó-
ny v průběhu dne animační programy pro děti i dospělé 

(v cizím jazyce). Pronájem jízdních kol (cca 7€/den). 

!
3 hlavní výhody hotelu: klidné prostředí, 
nádherné západy slunce, milý personál.

ostrov Korfu – Almyros Beach

All inclusive zahrnuje: 
Snídaně (07:30–10.00), obědy (12:30–14:30) a  večeře (19:00 
–21:30) formou bufetu. Tematické večery (např. řecký nebo italský 
nebo asijský nebo gala)

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, post-mix nápoje) a  rozlévaných místních alkoholických 
nápojů (víno, pivo, ouzo, brandy, likéry a  další destiláty) od 
10:30–23:00 

Lehké občerstvení ve formě snacků od 10:30–12:30 a  14:30 
–19:00 

Odpolední filtrovanou kávu a  čaj od 16:00–17:00 se sušenkami 
nebo koláčky

Zmrzlinu (kopečkovou) během dne 

Animační programy během hlavní sezóny pro děti a  dospělé 
(v cizím jazyce) 

Osušky na pláž – depozit cca 10€, ze kterých se cca 6€ na konci 

pobytu vrací

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 25 300 25 400 26 900 26 600 30 200 28 400 30 200 27 700 27 600 26 100 24 900

DS 1/2 ROD 27 200 27 100 28 700 28 300 32 000 30 100 32 000 29 400 29 400 27 700 26 900

DS 1/1 30 400 31 400 33 500 33 500 39 400 36 800 39 400 35 900 36 100 33 700 30 000

DS E/B 22 300 22 200 23 300 23 000 25 600 24 300 25 600 23 800 23 800 22 600 22 000

DT 1/2 25 200 25 300 26 800 26 500 30 100 28 300 30 100 27 600 27 500 26 000 24 800

DT 1/2 ROD 27 100 27 000 28 600 28 200 31 900 30 000 31 900 29 300 29 400 27 700 26 800

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600

DS 1/2 - dospělá osoba ve standardním dvoulůžkovém pokoji, DS 1/2 rodinný - dospělá osoba v RODINNÉM pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jed-
nolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. na třetím lůžku - všech typů, DT 1/2 - dítě od 2 do 14 let ve standardním 
dvoulůžkovém pokoji, DT 1/2 rodinný - dítě od 2 do 14 let v RODINNÉM pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 14 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku 
- všech typů, DT 2. E/B - dítě od 2 do 14 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku v RODINNÉM pokoji

Dětské slevy
1. dítě do 14 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma

2. dítě do 14 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma
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Hotel 
Acharavi Beach
www.acharavibeach.com

POLOHA: hotel se nachází v  klidné oblasti letoviska, 

centrum s nákupními i zábavními možnostmi je vzdá-

leno cca 500 m. Zde je dostatek restaurací, taveren, 

barů, obchodů s  potravinami i  suvenýry. Nechybí ani 

zdravotní středisko, zubař, pekárna, bankomaty, ban-

ka, obchod s  čerstvými rybami, několik klenotnictví, 

internetové kavárny i  stánek se zahraničním denním 

tiskem. Letovisko Acharavi je též vyhledávané rodina-

mi s dětmi, neboť se zde nachází vodní park (vstupné 

cca 15€/den).

PLÁŽ: areál je hned u písčito-oblázkové pláže s pozvol-

ným vstupem do čistého moře.

KAPACITA: v  areálu je celkem 7 bloků budov a  137 

pokojů (1-, 2lůžkových s  možností jedné přistýlky 

– obvykle pevného lůžka a  pokoje pro rodiny, kde je 

možnost ještě další přistýlky pro čtvrtou osobu – vždy 

jen dítě do 12 let). Všechny pokoje jsou vybaveny kou-

pelnou se sprchovým koutem nebo vanou a sprchou, 

WC, klimatizací, fénem, telefonem, chladničkou, TV se 

satelitním příjmem, balkónem nebo terasou s  výhle-

dem na bazén, do zahrady, na letovisko nebo na moře. 

Jednolůžkové pokoje jsou jen na vyžádání. Trezor na 

recepci (za poplatek cca 10€/týden). Dětská postýlka 

na vyžádání zdarma. 

SLUŽBY: vstupní hala s recepcí, poštovní a internetové 

služby (za poplatek cca 3€/30 minut, cca 5€/hodina), 

salónek s TV se satelitním příjmem, bar, vnitřní a ven-

kovní zahradní restaurace, bar a snackbar u bazénu, te-

rasa s kavárnou s krásným výhledem na moře, zahrada, 

malé parkoviště. Wifi  v prostoru recepce a baru zdarma.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně a večeře for-

mou bufetu.

SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky a le-

hátka u  bazénu zdarma, na pláži za poplatek cca 2€/

kus/den, dětské hřiště, tenisový kurt (za poplatek cca 

10€/hodina, včetně zapůjčení raket a míčků), kulečník 

(za poplatek cca 2€/hra), stolní tenis – zdarma. Plážové 

a vodní sporty (za poplatek – banana, vodní lyže, šla-

padla, paragliding aj.). Hotel pro své hosty organizuje 

v hlavní sezóně společenské akce – řecký večírek i jiné 

tematické večery (v cizím jazyce).

!
3 hlavní výhody hotelu: ideální umístění, 
příjemná zahrada, milá atmosféra.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2009*
spokojeno 10 % 10 %
velmi spokojeno 90 % 90 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Korfu – Acharavi

* poslední rok spolupráce

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 19 200 22 100 23 200 22 100 26 900 25 400 26 900 25 400 23 500 22 100 19 200

DS 1/1 24 700 28 100 29 800 28 100 35 300 33 100 35 300 33 100 30 300 28 100 24 700

DS E/B 16 600 18 700 19 500 18 700 22 000 21 000 22 000 21 000 19 700 18 700 16 600

DT 1/2 19 000 21 900 23 000 21 900 26 700 25 200 26 700 25 200 23 300 21 900 19 000

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

*DT E/B 14 200 15 500 16 000 15 500 17 900 17 200 17 900 17 200 16 200 15 500 14 200

DT 2. E/B 14 200 15 500 16 000 15 500 17 900 17 200 17 900 17 200 16 200 15 500 14 200

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 7 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, *DT  E/B 
- dítě od 7 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku

Dětské slevy
1. dítě do 7 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 10 % 0 %
velmi spokojeno 90 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

Hotel 
LTI Grand
www.louishotels.com

POLOHA: rozlehlý hotelový areál se nachází v  klidné 

oblasti Glyfady, která je známa kouzelnou přírodní sce-

nérií. Ve vzdálenosti cca 5 km je 18-ti jamkové golfové 

hřiště (www.corfugolfclub.com), cca 7 km je vodní park (www.

aqualand-corfu.com), jezdecká škola a hlavní město ostrova 

je vzdáleno cca 16 km. Hotel patří k tradičním hotelům 

na ostrově (byl postaven mezi prvními, již v roce 1972). 

Do hlavního města jezdí obvykle pravidelně hotelový 

autobus (cca 3x denně; od hotelu v  cca 09:00, 10:30 

a 16:15, zpět cca 2x denně v cca 12:45 a v 14:15, cca 6 x 

týdně) – cesta autobusem je zdarma a je třeba ji ohlásit 

den předem. Hotel se od sezóny 2011 připojuje k ho-

telům LTI a  projde částečnou rekonstrukcí (hotelové 

pokoje: nové dřevěné podlahy namísto koberců, nový 

design nábytku, nové závěsy a  potahy), na chodbách 

nové koberce, veřejné prostory hotelu – úprava vcho-

du, recepce, hlavní restaurace, verandy, zřízení nové 

asijské restaurace s kapacitou 80 osob.

PLÁŽ: areál leží přímo na písečné organizované pláži, 

u křišťálově čistého moře. Zdejší pláž patří k nejkrásněj-

ším na ostrově. 

KAPACITA: v  tomto hotelu je celkem 247 pokojů (1-, 

2lůžkových s možností jedné přistýlky a rodinné poko-

je, které tvoří větší místnost, kde je manželské dvoulůž-

ko a část pro děti s dvěmi lůžky oddělená zasouvacími 

dveřmi. Rodinné pokoje mají výhled na moře, jsou 

umístěny v  přízemí a  jsou na vyžádání). Všechny po-

koje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou, WC, 

klimatizací (v provozu obvykle od poloviny června do 

poloviny září – jen v určitých časových intervalech), fé-

nem, telefonem, TV se satelitním příjmem a hudebními 

kanály, chladničkou, balkónem nebo terasou s  výhle-

dem do zahrady, na hory nebo na moře. Jednolůžko-

vé pokoje jsou jen s  výhledem do vnitrozemí. Trezor 

na pokoji (za poplatek cca 3,50€/den). Plážové osušky 

(zdarma, za vratný depozit cca 10€). Dětská postýlka na 

vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, 3 výtahy, internetový 

koutek (za poplatek cca 2€/20 minut), vnitřní kavárna 

s piánem, vnitřní bar, kavárna na terase s výhledem na 

moře, vnitřní hlavní restaurace, restaurace na terase 

s výhledem na moře a zahradu, velká taverna na pláži, 

snackbar na pláži, minimarket, půjčovna aut, klenot-

nictví, obchod se suvenýry. Dále je zde velká a krásná 

zahrada, fontána před hotelem a  dvě parkoviště. Wifi  

v prostoru recepce a baru za poplatek (cca 6€/2 hodiny 

a cca 14€/24 hodin).

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis).

SPORT A ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky a le-

hátka u bazénu (zdarma), na pláži pro klienty s All Inclu-

sive zdarma. V komplexu je spousta možností zábavy, 

např. herna (šachy, karty), televizní místnost, hry na 

pláži (za poplatek cca 1€/hra), dětské hřiště, miniclub

pro děti od 5 do 12 let (cca 4 hodiny denně v hlavní se-

zóně), minidisko, sportovní aktivity (lukostřelba, stolní 

tenis, tenis – cca 3€/večerní osvětlení). Na pláži jsou 

k dispozici sprchy a WC. V hotelu se pořádají zábavní ve-

čery – obvykle jednou týdně řecký večer, jednou týdně

italský večer, živá hudba, show, řecký folklór nebo disko,

dětský klub. Hotel též pořádá animační programy bě-

hem dne (v hlavní sezóně, v cizím jazyce).

!
3 hlavní výhody hotelu: krásná krajina, klid-
né prostředí, pěkné koupání.

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:00–10:00), obědy (12:30–15:30) a  večeře (19:00–21:30) 
formou švédského stolu

Speciální bufet pro děti (19:00–21:30) – hamburgery, hranolky, špenátové 
taštičky, rybí prsty a kuřecí nugety

Svačiny formou teplých snacků (sýrové koláče, hranolky, vafle, palačinky, 
koblížky) od 10:00–12:30 a od 15:30–18:30

Svačiny formou studených snacků (sandwiche, croissanty se šunkou
a sýrem aj.) od 10:00–24:00

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů (voda, ovocné 
šťávy, džusy a  další nealko) a  rozlévaných místních alkoholických nápojů 
(točené pivo, červené a  bílé víno, likéry, brandy, gin, whisky, koktejly aj.) 
od 10:00–24:00

Zmrzlinu (kopečkovou) od 10:00–21:30

Odpolední teplé nápoje (kávu a  čaj) se sušenkami, koláčky nebo dezerty 
od 16:30–17:30

Teplé nápoje (filtrovaná káva, cappuccino a horká čokoláda) od 10:00–24:00

V  případě strávení dne mimo hotel možnost vyžádání balíčku (koláče, 
ovoce, chléb, rohlíky, šunka, sýr, balená voda a  džus) – nutno nahlásit 
nejpozději do 18:00 předešlého dne na recepci

Sportovní aktivity zdarma: kurz aerobiku, vodní aerobik, tenis (poplatek 
za večerní osvětlení), stolní tenis (vratný depozit), lukostřelba, plážový 
volejbal, šipky, stolní hry

Aktivity pro děti: dětský klub každý den, dětské hřiště (bez dozoru), mini 
disko

Slunečníky a  lehátka na pláži zdarma, osušky k  bazénu a  na pláž (vratný 
depozit)

Během dne a večera v hlavní sezóně animační programy (v cizím jazyce)

Konání některých aktivit je závislé na počasí

ostrov Korfu – Glyfada

Dětské slevy
1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma

Ceník léto 2011 standardní pokoje s výhledem do vnitrozemí ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 26 500 33 400 35 700 33 400 35 700 38 800 41 600 38 800 35 700 33 400 26 500

DS 1/1 33 100 41 100 44 100 41 100 44 100 48 100 51 800 48 100 44 100 41 100 33 100

DS E/B 21 800 26 600 28 200 26 600 28 200 30 300 32 300 30 300 28 200 26 600 21 800

DT 1/2 17 200 18 300 19 100 18 300 19 100 20 000 20 900 20 000 19 100 18 300 17 200

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

Ceník léto 2011 standardní a rodinné pokoje s výhledem na moře ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 27 600 35 300 37 700 35 300 37 700 40 800 43 800 40 800 37 700 35 300 27 600

DS E/B 22 500 27 900 29 600 27 900 29 600 31 700 33 900 31 700 29 600 27 900 22 500

DT 1/2 27 500 35 200 37 600 35 200 37 600 40 700 43 700 40 700 37 600 35 200 27 500

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 19 100 22 900 24 100 22 900 24 100 25 600 27 100 25 600 24 100 22 900 19 100

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku ve standardním dvoulůžkovém pokoji s výhledem do vnitrozemí nebo na moře, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém po-
koji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou ve standardním dvoulůžkovém pokoji s výhledem do vnitrozemí), DT E/B - 
dítě od 2 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 13 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku v RODINNÉM 
pokoji
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 0 % 0 %
velmi spokojeno 100 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

Hotel  
Marbella Beach
www.marbella.gr

POLOHA: rozsáhlý hotelový komplex, který tvoří dvě 

hlavní budovy a  bungalovy, je postavený ve stylu 

moderní ostrovní architektury. Leží v  nádherné za-

hradě lemované olivovými háji, ve svahu nad mořem. 

K  návštěvě Kerkyry (hlavního města) je možné využít 

linkového autobusu nebo taxi. V  hlavním městě na-

jdete nespočet možností denní i  noční zábavy, jsou 

zde restaurace s místní i mezinárodní kuchyní, útulné 

taverny, snackbary, cukrárny, kavárny, kluby, diskotéky, 

zábavní podniky, velice populární je také tržiště a ne-

odmyslitelnou součástí města jsou historické památky 

a muzea. V areálu hotelu je též kaple Sv. Kateřiny, kde je 

možné předem objednat svatební obřad.

PLÁŽ: krásná dlouhá pláž, která je zde písčitá i oblázko-

vá a byla oceněna modrou vlajkou EU pro svou čistotu, 

je ve vzdálenosti cca 5 minut chůze a  je snadno pří-

stupná od areálu po několika schodech a pdochodem. 

Poblíž pláže je též malý přístav.

KAPACITA: v areálu jsou prostorné standardní pokoje, 

pokoje typu junior suite a superior s výhledem do za-

hrady nebo na moře, a pokoje pro rodiny s výhledem 

na moře. Celkem je zde 404 pokojů (1-, 2lůžkové s mož-

ností jedné přistýlky a  pokoje pro rodiny, které tvoří 

jeden velký pokoj se třemi pevnými lůžky a  jednou 

přistýlkou). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 

s vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klima-

tizací, fénem, TV se satelitním příjmem a rádiem, tele-

fonem, minibarem, trezorem, balkónem nebo terasou. 

Pokoje v hlavní budově jsou s výhledem do zahrady, na 

hory, do vnitrozemí nebo na moře. Výhled na moře je 

za příplatek. Trezor na pokojích zdarma. Osušky na pláž 

(zdarma). Nadstandardní pokoje typu superior jsou na 

vyžádání, jejich přesný popis a cenu Vám rádi sdělíme. 

Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, salónek, výtah, možnost hlídaní 

dětí, internetový koutek (za poplatek cca 5€/30 mi-

nut), 3 konferenční sály s nejmodernějším vybavením, 

obchůdek s klenoty a suvenýry, v hotelu a na pláži je 

několik restaurací (La Terrazza, Cascade), barů a snac-

kbarů (Cascade, Dolphin a Belvedere), různé obchůdky, 

čistírna, velká zahrada, parkoviště. Wifi  v  prostoru re-

cepce (za poplatek cca 8€/hodina).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze nebo za příplatek ALL 

INCLUSIVE (viz popis). Snídaně i večeře – švédský stůl.

SPORT A ZÁBAVA: dva impozantně řešené bazény se 

slanou vodou a vodopády, dva dětské bazény se sla-

nou vodou, slunečníky a  lehátka u  bazénu, na pláži 

a  na terase (zdarma), dětské hřiště, 3 tenisové kurty 

(zdarma, za poplatek jen večerní osvětlení), hřiště na 

volejbal, basketbal a stolní tenis (zdarma), kulečník (za 

poplatek cca 2€/hra), malé fi tcentrum (zdarma), ma-

sáže (za poplatek), sauna (za poplatek cca 10€/30 mi-

nut), pára (za poplatek), manikúra, pedikúra, a kadeř-

nictví (vše za poplatek). Na pláži je nabídka vodních 

sportů – vodní lyže, potápění, jízda na padáku atd. (za 

poplatek). Hotel pořádá v průběhu dne i večera růz-

né animační programy (cca 6x týdně, v hlavní sezóně, 

v cizím jazyce) pro děti i dospělé.

!
3 hlavní výhody hotelu: pěkná zahrada, 
kvalitní servis, pohodlné ubytování.

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:00–10:00), obědy (13:00–14:30) a  večeře (19:00 –21:30) 

formou švédského stolu v  hlavní hotelové restauraci. Večeře bývají 

tematické (řecká, italská nebo asijská kuchyně)

Pozdní kontinentální snídaně je možná od 10:00–10:30. Večeře je možná 

(1x během pobytu) v  restauraci à la carte u  hotelového bazénu) – po 

předešlé rezervaci (minimálně 24 hodin předem) 

Během obědů a  večeří se podávají rozlévané nealkoholické nápoje, 

točené pivo, červené nebo bílé víno

V  případě strávení dne mimo hotel možnost vyžádání balíčku místo 

oběda – nutno nahlásit předem na recepci

Včasná snídaně – před 07:00 – nutno nahlásit předem na recepci

Lehké občerstvení formou snacků (teplé i studené – pizza, párek v rohlí-

ku, špenátové a sýrové taštičky, sandwiche, studené obložené chleby) od 

11:30–12:30, 16:30–17:30 ve snackbaru u bazénu nebo v baru na terase 

Zmrzlinu (kopečkovou – obvykle 4 druhy) od 10:30–23:00 ve snackbaru 

u bazénu a od 10:30–17:30 hodin v baru na terase

Sladkosti ve formě koláčků, sušenek, sladkého pečiva (3 druhy denně) 

od 10:30–17:30 

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů (voda, 

ovocné šťávy, džusy, filtrovaná káva, frappé, cappuccino, espresso, 

horká/studená čokoláda, čaj) a rozlévaných alkoholických nápojů (místní 

i některé dovážené značky – whiskey, vodka, gin, tequila, rum, míchané 

nápoje, koktejly, domácí víno, točené pivo) v baru u bazénu, na terase, 

plážovém baru a  hlavním hotelovém baru. Nabídka jednotlivých barů 

se liší a  je specifikována po příjezdu do hotelu. Bary jsou otevřeny: 

bar u  bazénu 10:30–23:00, bar na terase 10:30–17:30 a  hlavní bar 

17:30–23:00 

Na služby wellness sleva ve výši 50 %

Sportovní aktivity – fitcentrum (zdarma), vodní sporty – kánoe a šlapa-

dla (zdarma, nutno udělat předem rezervaci)

Animační programy (během hlavní sezóny, v  cizím jazyce) – aerobik, 

fitcentrum, různé hry a soutěže, tenis (platí se večerní osvětlení), stolní 

tenis, šipky, basketbal, volejbal, malý fotbal, boccia, večerní show. Řecký 

večírek s  živou hudbou a  vystoupením místních tanečníků se pořádá 

obvykle 1x týdně. Zdarma výuka řeckých tanců. Hudba na klavír – cca 6x 

týdně v hlavním hotelovém baru 

Pro děti od 4 do 12 let je v hlavní sezóně možná účast v miniklubu, cca 

6x týdně (v cizím jazyce) 

Konání některých aktivit je závislé na počasí

Po příjezdu do hotelu nápoje v minibaru – voda, nealkoholické nápoje 

(pouze v den příjezdu do hotelu)

ostrov Korfu – Ag. Ioannis Peristeron/Moraitika

Dětské slevy
1. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze nebo all 
inclusive zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů) 

2. dítě do 12 let – ubytování zdarma, polopenze nebo all 
inclusive zdarma (v závislosti na typu stravy rodičů) – platí 
jen pro rodinné pokoje 

Ceník léto 2011 standardní pokoje s výhledem do zahrady a rodinné pokoje s výhledem na moře ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 25 900 24 500 29 100 28 000 30 700 32 700 34 900 32 700 30 700 26 300 25 400

DS 1/2 ROD 35 200 32 900 40 400 38 800 42 900 45 400 48 900 45 400 42 900 35 800 34 400

DS 1/1 33 600 31 500 38 300 36 700 41 200 46 100 49 600 46 100 41 200 34 100 32 900

DS E/B 24 900 23 500 28 100 27 000 29 700 31 700 33 900 31 700 29 700 25 300 24 400

DT 1/2 25 700 24 300 28 900 27 900 30 500 32 500 34 700 32 500 30 500 26 100 25 200

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600

DS 1/2 - dospělá osoba ve standardním dvoulůžkovém pokoji, DS 1/2 rodinný - dospělá osoba v RODINNÉM pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jed-
nolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. na třetím lůžku - všech typů, DT 1/2 - dítě od 2 do 12 let ve dvoulůžkovém 
pokoji, DT E/B - dítě od 2 do 12 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku - všech typů, DT 2. E/B - dítě od 2 do 12 let na druhé přistýlce, event. 
na čtvrtém lůžku v RODINNÉM pokoji
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 30 % 10 %
velmi spokojeno 70 % 90 %
nespokojeno 0 % 0 %

Hotel 
Louis Regency Beach 
www.louishotels.com 

POLOHA: moderní, částečně zrekonstruovaný hotel 

s  příjemnou atmosférou, který spadá nyní do hotelo-

vého řetězce společnosti LOUIS, se nachází na jihový-

chodním pobřeží ostrova v turistické části zvané Agios 

Ioannis Melitieon, mezi letovisky Benitses (cca 3,5 km) 

a Moraitika (cca 4 km). Nejbližší nákupní zóna je od ho-

telu vzdálena cca 3 km. Hotel je zasazen do svahu a ob-

klopují jej zelené pahorky, táhnoucí se podél pobřeží. 

Před hotelem je zastávka linkového autobusu, který jez-

dí do hlavního města Korfu i do letovisek na jihu ostrova. 

Hlavní budova hotelu se nachází u frekventované cesty, 

přímořské silnice, která propojuje hlavní město s  jižní 

částí ostrova. 

PLÁŽ: oblázková pláž, se vstupem do moře vhodným 

též pro děti, je vzdálena cca 15 m a přístupná podzem-

ním tunelem. Moře je v  této oblasti křišťálově čisté 

a osvěžující.

KAPACITA: hotel má celkem 213 pokojů v  hlavní bu-

dově a v bungalovech (1-, 2lůžkové s možností jedné 

přistýlky a  rodinné pokoje, kde je navíc palanda pro 

děti – tyto pokoje mají výhled do vnitrozemí). Všechny 

pokoje jsou vybaveny koupelnou s  vanou a  sprchou, 

WC, klimatizací (v provozu obvykle od června do září, 

jen v  určitých intervalech) fénem, telefonem, TV se 

satelitním příjmem, chladničkou, rychlovarnou konvi-

cí, balkónem nebo terasou s výhledem na moře nebo 

vnitrozemí. Námi nabízené standardní pokoje pro 2 až 

3 osoby mají výhled na moře, stejně tak jednolůžkový 

pokoj. Rodinné pokoje s  výhledem na moře (v  hlavní 

budově) jsou za příplatek. Trezor na pokoji (za poplatek 

cca 3,50€/den). Dětská postýlka na vyžádání zdarma. 

Plážové osušky (zdarma, za vratný depozit).

SLUŽBY: prostorná vstupní hala s recepcí, telefonní au-

tomat, internetový koutek (za poplatek cca 2€/20 mi-

nut), 2 výtahy v hlavní budově, hlavní restaurace, kde 

se podávají snídaně a večeře, hlavní bar s TV se satelit-

ním příjmem, taverna na pláži, kde se podávají obědy, 

plážový bar, bar u bazénu, dětský bar v dětském parku, 

místnost se 2 kulečníky, salónek, minimarket a obchod 

se suvenýry, parkoviště. Wifi  v prostoru recepce za po-

platek (cca 6€/2 hodiny).

STRAVOVÁNÍ: formou ALL INCLUSIVE (viz popis), mož-

ná i dietní strava.

SPORT A ZÁBAVA: venkovní bazén, velký dětský bazén, 

terasa s  lehátky a  slunečníky – zdarma, lehátka a  slu-

nečníky na pláži – zdarma, možnost zapůjčení plážové 

osušky (vratná záloha cca 10€), WC + sprchy na pláži 

a  u  bazénu, velké dětské hřiště. Zdarma jsou pro ho-

telové hosty: minigolf s 9-ti jamkami, 2 tenisové kurty, 

basketbal, vodní pólo, aerobik, aqua aerobik, squash, 

lukostřelba, stolní tenis, šipky. Kulečník (za poplatek cca 

2€/hra). U pláže jsou též dvě malá přístaviště. Dále ho-

tel pořádá různé animační programy (v hlavní sezóně, 

v  cizím jazyce) pro děti a  dospělé, pravidelné večerní 

programy, řecké večery a jiné tematické večery, folklór-

ní show, kabarety, diskotéky aj.

!
3 hlavní výhody hotelu: hezká krajina, chut-
ná strava, pestrá nabídka sportovních aktivit.

All inclusive zahrnuje:
Snídaně (07:00–10:00), obědy (12:30–14:30) a  večeře
(19:00 –21:30) formou švédského stolu (1x za pobyt je rybí bufet 
v taverně na pláži)

Včasnější večeře pro děti formou bufetu od 18:30 – hamburgery, 
hranolky, rybí prsty a kuřecí nugety

Svačiny formou teplých snacků (sýrové koláče, špenátové taštičky, 
hot dog, malé pizzy) od 10:00–12:00 a od 15:00–18:00 

Svačiny formou studených snacků (různé sandwiche, ovoce) od 
10:00–24:00 

Neomezenou konzumaci rozlévaných nealkoholických nápojů 
(voda, ovocné šťávy, různé druhy džusů a další nealko) a rozléva-
ných místních alkoholických nápojů (točené pivo, červené a  bílé 
víno, likéry, brandy, koktejly aj.) od 10:00–24:00. Konzumace po 
půlnoci je hrazená hotově na místě

Zmrzlinu (kopečkovou) od 10:00–21:30 hodin

Odpolední teplé nápoje (kávu a čaj) se sušenkami, koláči, dezerty 
nebo vaflemi a palačinkami od 16:30–17:30

Teplé nápoje (filtrovaná káva, cappuccino a  horká čokoláda) od 
10:00–24:00

V  případě strávení dne mimo hotel – možnost vyžádání balíčku 
(studené kuře nebo vepřové, vajíčko, rajské, okurka, obložené 
chleby, ovocný džus) – nutno nahlásit nejpozději do 18:00 přede-
šlého dne na recepci)

Sportovní aktivity zdarma: kurz aerobiku, vodní aerobik, tenis 
(vratný depozit), stolní tenis, lukostřelba, volejbal, basketbal, 
šipky, stolní hry a hry v bazénu 

Aktivity pro děti: dětský klub (pro děti od 5 do 13 let), dětské 
hřiště (bez dozoru), hry pro děti (soutěže, kreslení, malování, 
videa, mini disko aj.) 

Slunečníky a  lehátka na pláži zdarma, osušky na pláž (vratný 
depozit)

Během dne a večera v hlavní sezóně animační programy (v cizím 
jazyce)

Konání některých aktivit je závislé na počasí

ostrov Korfu – Ag. Ioannis Melitieon/Moraitika

Dětské slevy
1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma

2. dítě do 13 let – ubytování zdarma, all inclusive zdarma

Ceník léto 2011 standardní pokoje s výhledem na moře ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 22 600 30 100 32 000 30 100 36 400 34 100 36 400 34 100 32 000 30 100 32 000

DS 1/1 31 600 42 100 45 200 42 100 51 800 48 100 51 800 48 100 45 200 42 100 45 200

DS E/B 19 100 24 300 25 600 24 300 28 700 27 100 28 700 27 100 25 600 24 300 25 600

DT 1/2 19 600 22 600 23 800 22 600 26 000 24 600 26 000 24 600 23 800 22 600 23 800

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

Ceník léto 2011 rodinné pokoje s výhledem do vnitrozemí ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 23 700 31 400 33 500 31 400 37 900 35 400 37 900 35 400 33 500 31 400 33 500

DS E/B 19 800 25 200 26 700 25 200 29 700 28 000 29 700 28 000 26 700 25 200 26 700

DT 1/2 23 700 31 300 33 400 31 300 37 800 35 300 37 800 35 300 33 400 31 300 33 400

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600 10 600

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce, event. 
na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou dospělou osobou ve stan-
dardním dvoulůžkovém pokoji s výhledem na moře), DT E/B - dítě od 2 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 
13 let na druhé přistýlce, event. na čtvrtém lůžku v RODINNÉM pokoji
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Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 0 % 0 %
velmi spokojeno 100 % 100 %
nespokojeno 0 % 0 %

Hotel 
Delfi nia
www.delfi niahotels.gr 

POLOHA: zrekonstruovaný hotelový komplex, který se 

skládá ze 3 samostatných budov, se nachází v klidném 

prostředí letoviska Moraitika, hned u  moře. Centrum 

letoviska s  řadou restaurací, taveren, barů a  obchodů 

s  potravinami i  suvenýry, je vzdáleno cca 200 m (cca 

5 minut pěšky), nejbližší supermarket se nachází cca 

100 m od hotelu a  autobusová zastávka je ve vzdále-

nosti cca 100 m, u vjezdu do hotelu. Pěkná procházka 

do letoviska se dá absolvovat i po pláži, přes dřevěně 

desky. Podél pláže je spousta vyhlášených taverniček, 

které lákají turisty k ochutnání řeckých specialit, rybích 

pokrmů a darů moře. 

PLÁŽ: areál je obklopen krásnou exotickou zahradou 

a olivovým hájem, vedoucím až k vlastní písečné pláži 

s menšími oblázky s pozvolným vstupem do moře. 

KAPACITA: v areálu je celkem 185 pokojů (1-, 2 lůžkové 

s možností jedné přistýlky, rodinné pokoje pro 4 oso-

by, které tvoří 1 místnost se 2 pevnými lůžky a palanda 

pro děti). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 

s vanou a sprchou či koupelnou pouze se sprchou, WC, 

klimatizací (v provozu obvykle od 10. 06. do 10. 09. – 

jen v určitých časových intervalech), fénem, telefonem, 

TV se satelitním příjmem a  hudebními kanály, malou 

chladničkou, balkónem nebo terasou s  výhledem do 

zahrady, na bazén nebo s bočním či přímým výhledem 

na moře. Boční a přímý výhled na moře a na bazén jsou 

za příplatek. Pokoje s palandou a jednolůžkové pokoje 

mají výhled do zahrady. Trezor na pokoji (za poplatek 

cca 35€/pobyt). Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: vstupní hala s  recepcí, výtah (v  hlavní budo-

vě a v budově, kde je restaurace – zde jen do 1. patra), 

internetový koutek (za poplatek cca 4€/30 minut), kon-

ferenční místnost, koutek s TV se satelitním příjmem, 

vnitřní klimatizovaná restaurace, kavárna, snackbar na 

pláži, taverna u pláže, prádelna (za poplatek), rozlehlá 

zahrada, parkoviště. Wifi  v prostoru recepce a baru za 

poplatek (cca 3€/30 minut, cca 5€/hodina).

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře – 

bohatý švédský stůl.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

u bazénu i na pláži (zdarma), lehátka u bazénu i na plá-

ži (za poplatek cca 2,50€/kus/den), prostorné dětské 

hřiště, veřejné WC a sprchy, 2 tenisové kurty (zdarma, 

zapůjčení 2 raket a  míčku cca 2€/hodina), fi tcentrum 

(zdarma), kulečník (za poplatek cca 2€/hra), zahradní 

šachy (zdarma), stolní tenis (zdarma), karetní salónek, 

šachy, elektrické hry (za poplatek). Vodní sporty na plá-

ži, cca 150 m (za poplatek) a kurzy potápění cca 500 m 

(za poplatek). Hotel organizuje během dne v hlavní se-

zóně animační programy (v cizím jazyce) a téměř každý 

večer organizuje různé zábavné programy a  večírky 

(v cizím jazyce). 

!
3 hlavní výhody hotelu: hned u moře a plá-
že, krásná zahrada, milý personál.

ostrov Korfu – Moraitika

Dětské slevy
1. dítě do 13 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 21 200 24 600 26 000 24 600 30 400 28 600 30 400 28 600 26 400 24 600 21 200

DS 1/1 27 800 29 900 31 800 29 900 36 400 34 100 36 400 34 100 32 200 29 900 27 800

DS E/B 18 000 20 400 21 400 20 400 24 500 23 200 24 500 23 200 21 700 20 400 18 000

DT 1/2 15 900 17 500 18 200 17 500 20 400 19 600 20 400 19 600 18 400 17 500 15 900

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 15 900 17 500 18 200 17 500 20 400 19 600 20 400 19 600 18 400 17 500 15 900

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první přistýlce ve 
standardním dvoulůžkovém pokoji, event. na třetím lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 13 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované 
společně s jednou dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 13 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 13 let na druhé 
přistýlce, event. na čtvrtém lůžku v RODINNÉM pokoji
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Hotel 
Gemini 
www.geminihotel.gr

POLOHA: známý hotel rodinného typu, velmi oblíbený 

u českých turistů, tvoří 2 třípodlažní budovy. Vládne zde 

příjemná atmosféra. Areál je situován v  klidnější části 

střediska Messonghi. V  jeho blízkosti se nachází super-

markety, taverny, obchody se suvenýry, restaurace apod. 

Příjemné jsou večerní procházky, posezení v tavernách 

u osvěžujícího frappé nebo řeckého ouza. Dostupné je 

i spojení s hlavním městem ostrova (zelený bus, cca 2€/

jízdenka/jedna cesta). Pokud si pronajmete auto, dopo-

ručujeme individuální návštěvu vesniček Boutari a Pet-

riti, kde si přijdou na své především milovníci čerstvých 

ryb. Obě vesničky jsou plné rybích taverniček posaze-

ných hned u moře. Nabídka je velmi pestrá. 

PLÁŽ: od moře je hotelový areál vzdálen cca 90 m, přes 

silnici. Zdejší pláž je pěkně upravená, písčitá s drobný-

mi kamínky a pozvolným vstupem do čistého moře. Je 

vhodná i pro rodiny s dětmi. Na pláži je několik tave-

ren, obchodů se suvenýry, kaváren i rybích restaurací, 

kde můžete během oběda ochutnávat speciality řecké 

kuchyně.

KAPACITA: tento dvoupatrový hotel, který tvoří hlavní 

budova a  boční křídlo, má 125 pokojů (1-, 2lůžkové 

s možností jedné přistýlky pro dítě a pokoje pro rodiny, 

které tvoří dvě pevná lůžka a palanda pro děti, popří-

padě 2 přistýlky). Pokoje jsou vybaveny koupelnou se 

sprchovým koutem nebo vanou a sprchou, WC, fénem, 

telefonem, TV se satelitním příjmem a hudebními ka-

nály, balkónem nebo terasou s výhledem do zahrady. 

Klimatizace (za poplatek cca 6€/den), chladnička (za 

poplatek cca 4€/den). Trezor na recepci (za poplatek 

cca 1,50€/den + cca 5€ vratná záloha). Dětská postýlka 

na vyžádání zdarma.

SLUŽBY: recepce, vstupní hala, telefonní budka, výtah 

v  každé budově, internetový koutek (za poplatek cca 

6€/hodina), vnitřní restaurace, venkovní restaurace, 

salónek s velkoplošnou TV se satelitním příjmem, vnitř-

ní a  venkovní bar, snackbar, venkovní kavárna s  TV, 

venkovní gril restaurace, sprcha u  bazénu, zahrada, 

parkoviště.

STRAVOVÁNÍ: formou polopenze. Snídaně i  večeře 

– bufet.

SPORT A  ZÁBAVA: bazén, dětský bazén, slunečníky 

a lehátka u bazénu (zdarma), na pláži (za poplatek cca 

6€/set/den), velký dětský koutek, kulečník (za poplatek 

cca 1,50€/hra), stolní tenis (za poplatek cca 3€/hodina). 

Vodní a plážové sporty (za poplatek): např. paragliding 

(cca 35€/osoba, cca 55€/2 osoby), vodní lyže (cca 30€), 

ringo (cca 30€/2 osoby), banana (cca 40€/3 osoby, za 

každou osobu navíc cca 10€), vodní kruhy (cca 10€/

hodina). Hotel pro své hosty pořádá obvykle v hlavní 

sezóně řecký večírek.

!
3 hlavní výhody hotelu: příjemný personál, 
dobrá kuchyně, klidné prostředí blízko moře.

Hodnocení klientů VTT v sezóně 2010
spokojeno 20 % 15 %
velmi spokojeno 80 % 85 %
nespokojeno 0 % 0 %

ostrov Korfu – Messonghi

Dětské slevy
1. dítě do 15 let – ubytování zdarma, polopenze zdarma

Ceník léto 2011  ceny jsou uvedeny v Kč

odlet
přílet

02.06. 
13.06.

13.06. 
23.06.

23.06. 
04.07.

04.07. 
14.07.

14.07. 
25.07.

25.07. 
04.08.

04.08. 
15.08.

15.08. 
25.08.

25.08. 
05.09.

05.09. 
15.09.

15.09. 
26.09.

dnů 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

DS 1/2 17 000 16 400 19 700 18 900 21 500 20 600 21 500 18 900 19 700 16 400 17 000

DS 1/1 21 000 20 100 24 700 23 400 28 300 26 700 28 300 23 400 24 700 20 100 21 000

DS E/B 15 100 14 700 17 000 16 400 18 300 17 600 18 300 16 400 17 000 14 700 15 100

DT 1/2 14 700 14 300 15 800 15 300 17 600 17 000 17 600 15 300 15 800 14 300 14 700

DT E/B 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800

DT 2. E/B 13 700 13 500 15 100 14 700 16 000 15 500 16 000 14 700 15 100 13 500 13 700

DS 1/2 - dospělá osoba ve dvoulůžkovém pokoji, DS 1/1 - dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji, DS E/B - dospělá osoba na první nebo druhé 
přistýlce, event. na třetím a čtvrtém lůžku, DT 1/2 - dítě od 2 do 15 let ve dvoulůžkovém pokoji (podmínkou je dítě ubytované společně s jednou 
dospělou osobou), DT E/B - dítě od 2 do 15 let na první přistýlce, event. na třetím lůžku, DT 2. E/B - dítě od 2 do 15 let na druhé přistýlce, event. na 
čtvrtém lůžku 
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ostrov Korfu – Messonghi
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1) Velký okruh ostrovem

Poznejte společně s námi nejkrásnější a nejatraktivnější 

místa ostrova Korfu. Nenechte si ujít celodenní autobu-

sový výlet, který není nijak náročný, a  společně s  naší 

českou průvodkyní poznáte nejen krásná místa ostrova, 

ale dozvíte se o  jeho historii, životě místních obyvatel, 

pěstování a sběru oliv a dalších místních zajímavostech. 

Naší první zastávkou je letohrádek Achilleion, který si 

zde na ostrově nechala postavit rakouská císařovna 

a královna uherská Elisabeth, známá pod jménem Sissy. 

Zúčastníte se prohlídky s výkladem zámeckých prostor 

i zahrad (skupinové vstupné cca 4€/osoba). Ti, kteří ne-

chtějí na společnou prohlídku, budou mít čas na pro-

cházku kouzelnou tradiční vesničkou Gastoury. Druhá 

zastávka je v  letovisku Perama, odkud se projde přes 

betonovou hráz na poloostrov Kanoni. V  tomto místě 

budete blízko přistávací dráhy letiště a s trochou štěstí 

spatříte nad hlavou vzlétat nebo přistávat letadla. Rov-

něž uvidíte malebný ostrůvek Pontikonissi – Myší ostrů-

vek a ženský klášter Vlacherna. Výlet dále pokračuje do 

Paleokastritsi, kde se navštěvuje tradiční výrobna likéru 

– likérka Mavromatis, která zpracovává místní pomeran-

čový plod Koum Quat již od roku 1965. Zde se podíváte 

na fi lm v českém jazyce o pěstování, sběru a zpracování 

tohoto plodu. Ochutnat můžete nejen místní likéry, ale 

i ouzo, brandy, víno a další. Koupit si můžete kromě al-

koholu i marmelády, kandovaný Koum Quat, kompoty, 

mandle v  karamelu nebo turecký med. Po osvěžující 

zastávce se pokračuje do západní části ostrova přímo 

do letoviska Paleokastritsa, kde bude osobní volno, cca 

2 hodiny. Zajít můžete do některé taverničky na oběd 

nebo můžete volna využít k výletu malými lodičkami pro 

12 osob do tří nádherných mořských jeskyní – Naussika, 

Svatý Mikuláš a Modré oko. Dalším cílem bude mužský 

klášter, který je zasvěcený Panně Marii Bohorodičce, 

dále starý pravoslavný kostelík a  muzeum. Z  tohoto 

místa jsou nádherné výhledy na okolní krajinu. Dále 

se pokračuje přes horskou vesnici Lakones, odkud se 

z vyhlídky Bella Vista pokocháte ještě jednou krásou Pa-

leokastritsi z výšky. Poslední zastávka je v horské vesnici 

Makrades. Zde bude čas na nákup tradičních suvenýrů, 

bylinek, koření, medu, pasty z oliv, domácího olivového 

oleje, mýdla a také výrobků z kvalitního olivového dře-

va. Z Makrades se vracíte zpět do hotelu. Návrat kolem 

17:30 – 18:30 hodin. 

2) Paxos a Antipaxos

Pokud máte rádi plavbu na moři, nenechte si ujít ten-

to výlet a  společně s  námi navštivte ráj milionářů na 

ostrově Paxos. Celodenní lodní výlet začíná svozovým 

autobusem do přístavu v  rybářské vesničce Benitses 

(pro kapacity v  severní a  západní části ostrova) či do 

přístavu v  druhém největším městě na jihu ostro-

va, Lefkimi (pro kapacity v  jižní části). V  přístavech se 

nalodíte na loď společnosti Britannia Cruises, která 

je velmi příjemná a  pohodlná. Na této lodi si můžete 

během plavby zakoupit občerstvení, nealkoholické i al-

koholické nápoje, stejně tak kávu, čaj a další. Loď má 

dvě paluby – horní otevřenou s přístřeškem a spodní, 

též otevřenou, dále je zde menší salónek a bar. Cesta 

z Benitses na první z ostrůvků Paxos trvá cca 90 minut. 

Loď pluje podél jihovýchodního pobřeží ostrova a na 

konci jižního cípu ostrova lze mnohdy spatřit delfíny. 

První zastávka je na Paxosu, kde se vplouvá do dvou 

jeskyní. První je jeskyně boha moří Poseidona, druhá, 

nedaleko, je jeskyně jeho milenky Antitrite. Po krátké 

plavbě se připlouvá do překrásné modro-zelené lagu-

ny u ostrova Antipaxos. Nekotví se u břehu ostrova, ale 

přímo v této laguně. Zde je zhruba hodinové koupání 

a skákání přímo z lodi do moře. Místo je též ideální pro 

potápění nebo šnorchlování. Po koupání se odplouvá 

zpět na ostrov Paxos, přímo do hlavního města ostro-

va Gaiosu, kde je 2 hodiny osobní volno na procházku 

malebnými uličkami, posezení v  některé z  místních 

kavárniček, taverniček nebo nákupy. Odplutí z Gaiosu 

je plánováno obvykle na 16:00 hodin. Plavba zpět trvá 

necelé dvě hodinky. Na pevnině jsou již nachystány au-

tobusy, které Vás odvezou zpátky do hotelu. 

3) Parga a Paxos

Po stopách egyptské královny Kleopatry a  římského 

císaře Antonia, kteří Pargu navštívili před Vámi – v roce 

31 př. n. l. Na tento výlet se vyplouvá přímo z přístavu 

v hlavním městě ostrova v Kerkyře. Během plavby máte 

možnost vidět východní i jihovýchodní část ostrova Kor-

fu, nejvyšší horu Pantokrator, ostrůvky Vidos a Lazareto, 

novou i  starou benátskou pevnost, poloostrov Kanoni, 

zámeček Mon Repo s parkem, ženský klášter Vlacherna, 

Pontokonissi – Myší ostrůvek a další. Plavba na řeckou 

pevninu do krásného letoviska Parga trvá zhruba 2 hodi-

ny. V Parze máte osobní volno. Doporučujeme navštívit 

starou zříceninu benátského hradu, odkud se můžete 

z výšky pokochat pohledem na krajinu, projít se roman-

tickými uličkami nádherné vesničky, navštívit krámky 

s keramikou a netradičními suvenýry, posedět v některé 

z místních taveren. V Parze se zdržíte cca 2 hodiny. Dále 

se pokračuje na ostrůvek Paxos, který se nachází hodinu 

plavby jihozápadně. Na Paxosu jsou opět 2 hodinky na 

prohlídku, nákupy, koupání, občerstvení. Návrat zpět do 

hotelu je obvykle kolem 20:00 hodin. 

4) Albánie

Pro milovníky řecké historie. Navštivte opravdový 

skvost UNESCA – Butrint. Celodenní kombinovaný vý-

let autobus – loď – autobus do Albánie začíná výjez-

dem z  hotelu v  ranních hodinách do hlavního města 

ostrova Kerkyry, kde po celní proceduře a  platbě pří-

stavní taxy (cca 10€/osoba), nasednete na loď, která 

Vás odveze do přístavního města albánské pevniny 

Agia Saranda – Svatých Čtyřicet. V  přístavu čeká již 

klimatizovaný autobus, který Vás za cca 40 minut od-

veze do Butrintu, pravděpodobně nejvýznamnější pa-

mátky na albánském území; od roku 1992 zapsané na 

listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Město 

založili údajně potomci padlé Troji. Vzkvétalo v  době, 

kdy ho ovládali Řekové, následně zde vládli Římané 

a Byzantinci. V areálu můžete spatřit pozůstatky lázní, 

chrámu, baziliki, baptisteria, amfi teátru ze 3. stol. př. n. 

l., který pojmul 1500 diváků. Obranu zajišťovaly již od 

starověku pevnostní zdi, doplněné mnohem později 

Benátčany. Po návštěvě Butrintu je přichystán v jedné 

zdejší restauraci oběd – obvykle formou bufetu, který 

je již zahrnut v ceně zájezdu. Platí se pouze nápoje. Po 

obědě se přejíždí do přístavního města Agia Saranda, 

kde je ještě zhruba hodinové volno na prohlídku. Před-

pokládaný návrat zpět na Korfu je kolem 19:00 hodin. 

5) Aqualand 

Jeden z  největších vodních parků v  Řecku se nachází 

právě zde, ve středu ostrova, v letovisku Agios Ioannis 

(www.aqualand-corfu.com). Je vyhlášeným vodním 

rájem plným skluzavek, vodních atrakcí a  zábavy pro 

všechny generace. I  ten, kdo není velkým příznivcem 

dlouhých skluzavek a  tobogánů, si ve vodním parku 

užije – co třeba zkusit línou řeku, relaxaci v jacuzzi, sko-

tačení v bazénu s mořskými vlnami? Ve vodním parku 

najdou potěšení děti i  dospělí. Samozřejmě nechybí 

doplňkové služby – restaurace, vodní bary, minimarket, 

převlékárny, hřiště, nafukovací skákací atrakce a další. 

6) BBQ

Výlet pro milovníky plavby na lodi a grilování. Loď od-

plouvá z přístavu v Paleokastritsi, z první pláže Alypa se 

dostanete na další nádhernou pláž, která je přístupná 

pouze z  moře. Čeká na Vás slunění, koupání v  chlad-

nějších vodách západního pobřeží a  výborné jídlo. 

Posádka lodi pro Vás nachystá výborný a chutný oběd 

– grilované speciality jako kuře na místní způsob, salát 

choriatiky, osvěžující meloun a to vše budete moci za-

pít dobrým bílým nebo červeným vínem, vodou nebo 

nealkoholickým nápojem. V odpoledních hodinách se 

osvěženi vydáte zpět do Paleokastritsi, kde již čekají 

autobusy, které Vás odvezou do hotelu. 

7) Blue Lagoon – Modrá Laguna 

Máte rádi romantický fi lm Modrá laguna? Tak ji též 

navštivte! Lodní výlet na řeckou pevninu začíná hodi-

novou zastávkou v kouzelné zátoce Modrá laguna, kde 

byl natočený stejnojmenný fi lm. Můžete zde zkusit své 

štěstí při potápění pro lahev šampaňského, nebo si jen 

zaplavat v  exotických vodách této laguny. Pomalou 

plavbou bude kapitán lodi kličkovat mezi mnohými 

malými ostrůvky. Právě v těchto místech před dávnými 

časy sváděli Řekové slavné námořní bitvy, po nichž zů-

stalo na mořském dni mnoho potopených lodí. U jed-

noho z ostrůvků zastavíte, u krásné pláže Agia Paraske-

vi – Svatý Pátek. Na své si zde přijdou hlavně milovníci 

šnorchlování. Na palubě lodi je podáván oběd ve formě 

bufetu se sklenicí vína pro dospělé a ovocnou šťávou 

pro děti. Poslední zastávka na této plavbě je původní 

rybářská vesnička Sivota s mnoha obchůdky a lákavý-

mi suvenýry. 

8) Corfu shopping – večerní Korfu s nákupy 

Chcete poznat nádherné staré město Kerkyra v odpo-

ledních a  večerních hodinách a  nakoupit netradiční 

suvenýry? Jeďte tedy s  námi. Autobus Vás přiveze do 

hlavního města Kerkyry ke starému přístavu a nové be-

nátské pevnosti. Přímo před Vámi se otevře vchod do 

krásného města, které se rozprostírá mezi dvěma pev-

nostmi Novou a Starou. Obě byly postaveny za mírumi-

lovné nadvlády Benátčanů a sloužily k ochraně města 

před dobyvateli. Mezi oběma pevnostmi, které můžete 

navštívit, je město, které se tolik podobá italským Be-

nátkám. Během odpoledního výletu máte možnost na-

vštívit kostel Sv. Spyridona – patrona zdejšího ostrova, 

toulat se úzkými malebnými uličkami plnými krámků. 

Uvidíte pozůstatky anglické kultury – Palác anglického 

místodržícího, který je dnes proměněn na muzeum 

asijského umění, travnaté náměstí Spianada, kde se 

dodnes hraje anglický kriket, starý anglický hřbitov 

a  další. Po období francouzské nadvlády na ostrově 

zde ve městě zůstala nádherná ulice Liston – shodná 

s pařížskou De Tivoli, kde je spousta kavárniček lákají-

cích k vypití lahodné řecké kávy nebo ledového frappé. 

Z hotelů se vyjíždí kolem 15:00 hodin a zpět se odjíždí 

ze starého přístavu ve 22:00 hodin. 

9) Jeep Safari 

Prožijte netradiční výlet jeepy a  prozkoumejte ostrov 

zase trochu jiným způsobem. 

Tyto fakultativní výlety si můžete zakoupit přímo na místě prostřed-
nictvím nabídek místních kanceláří. Zde se též informujte o  všeo-
becných podmínkách a  storno poplatcích nabízených fakultativních 
výletů. Některé výlety se konají jen v  případě dostatečného počtu 
zájemců nebo naopak jsou limitovány kapacitou autobusu nebo lodě. 
Fakultativní výlety, které si zákazník objedná přímo v místě pobytu, 
nejsou součástí služeb poskytovaných cestovní kanceláří zákazníkovi 
a  cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost za žádné škody 
a  újmy, vzniklé zákazníkovi v  souvislosti s  těmito výlety a  zákazník 
se v případě uplatňování nároků, vyplývajících a vzniklých z fakulta-
tivního výletu, musí obrátit výlučně na poskytovatele fakultativního 
výletu. V  případě nepříznivých povětrnostních podmínek je změna 
v programu lodních výletů vyhrazena. 

Orientační ceny fakultativních výletů

Velký okruh ostrovem  cca 36€/děti cca 18€

Paxos – Antipaxos  cca 36€/děti cca 18€

Parga – Paxos  cca 39€/děti cca 19€

Albánie  cca 60€/děti cca 36€

Aqualand  cca 43€/děti cca 25€

BBQ  cca 38€/děti cca 19€

Blue Lagoon  cca 38€/děti cca 19€

Corfu shopping  cca 24€/děti cca 10€

Jeep Safari  cca 46€/děti cca 27€

Ceny jsou uváděny za dospělou osobu. 
Děti do 4 let obvykle výlety a vstupy neplatí. 

Dětská cena většinou platí od 4 – 12 let. 
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