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Destynacja: Grecja (wyspa Korfu) 

 

Termin: 06.08.2021 - 13.08.2021r.  

Uczestnicy: wszyscy (dorośli, dzieci)  

Zakwaterowanie: Apartamenty Nicoll w Acharavi  

Wylot: Kraków 

 

 

Atuty oferty:  

1. Podróż do jednej z najbardziej zielonych wysp greckich  

2. Wypoczynek w sercu Morza Jońskiego 

3. Zakwaterowanie w nowych, komfortowych apartamentach 

4. Bogaty program wycieczek 

 

 

Program wycieczki: 

Po wylądowaniu na Korfu, które już jest niezwykłym przeżyciem, ze względu na krótki pas startowy i 
niesamowite widoki z okna samolotu, udajemy się do Acharavi w celu zakwaterowania.  

Sama miejscowość położona jest na północnym wybrzeżu Korfu, u stóp Góry Pantocrator. Acharavi 
posiada świetnie wyposażone centrum sportów wodnych. Można tu uprawiać windsurfing, parasailing i wiele 
innych dyscyplin. Amatorzy nurkowania również znajdą dla siebie wiele interesujących miejsc i ośrodków, 
gdzie można wypożyczyć sprzęt. W mieście znajdują się piękne miejsca, które zachęcają do długich, 
romantycznych spacerów. Restauracje i bary serwują wyśmienite dania. Plaża rozciąga się na długości 3 km, 
w głównej mierze jest piaszczysta a w niektórych miejscach częściowo kamienista. Ze względu na płytką 
wodę, jest to idealne miejsce do zabaw z dziećmi. 

Podczas pobytu na wyspie zobaczymy najpiękniejsze miejsca, czyli stolicę wyspy Korfu, Sidari oraz 
słynny Canal D’Amour, malowniczą miejscowość Paleokastritsa, zachód słońca w Logas, Kassiopi Beach, 
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lądowanie samolotów w Kanoni; dla najmłodszych basen w chmurach 300 metrów nad p.m., wyprawa do 
grot morskich i wiele innych atrakcji.  

 
Noclegi: 

 
Apartamenty Nicoll są położone 3 minuty pieszo od plaży w miejscowości Acharavi. Oferują zakwaterowanie 
z całkowicie wyposażonymi aneksami kuchennymi. Obiekt posiada pokoje typu studio oraz apartamenty 
rodzinne. Każdy pokój dysponuje TV z płaskim ekranem. Pokoje odnowione po całkowitym remoncie w 
2020r., wszystkie z dostępem do tarasu. W łazience suszarka i czyste ręczniki. Goście mogą zrelaksować się 
w ogrodzie na miejscu lub przy basenie, który jest wspólny dla dwóch obiektów. Możliwość wypożyczenia 
żelazka i deski do prasowania. Codziennie rano dla każdego bardzo dobre śniadania serwowane do pokoju. 
Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.  
Pakiet powitalny dla gości w każdym pokoju.  
 

W cenie wycieczki:  

  

1. Samolot na trasie Kraków – Korfu oraz Korfu - Kraków z 2 bagażami podręcznymi  

o wymiarach 55/40/20 cm, waga 10 kg. oraz 40/30/20 cm, waga 10 kg. (dodatkowy bagaż 

rejestrowany za dodatkową opłatą 350 zł w dwie strony). 

2. Transfer z i do apartamentów na Korfu 

3. Zakwaterowanie na 7 nocy w hotelu w pokojach 2-osobowych lub rodzinnych. 

4. Jest możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą 999 zł.  

5. Śniadania (wyżywienie BB) 

6. Ubezpieczenie KL i NNW (w cenie ubezpieczenie podstawowe, rozszerzone za dodatkową opłatą)  

7. Opieka pilota  

8. Ustawowa ochrona z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG)  

9. Gwarancja Ubezpieczeniowa biura Greckie Podróże  

10. Pomoc w wypełnieniu formularza lokalizacji PLF 

11. Bogaty program wycieczek w cenie !!!  

 

 

Wycieczki fakultatywne dodatkowo płatne:  

  

1. Klejnoty Korfu  

2. Śladami Odyseusza 

3. Korfu Town nocą 

 
• Szczegółowa oferta wycieczek fakultatywnych oraz cennik dostępne na miejscu u Organizatora   
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Apartamenty Nicoll 

 

      

        
 

Cena:   
Oferta ważna do wyczerpania miejsc !!! 

2599 zł osoba dorosła (7 nocy w pokoju 2 osobowym) 

1599 zł dziecko do 12 rż. (7 nocy w pokoju 2-osobowym z dostawką przy 2 osobach pełnopłatnych) 

Niemowlę bez opłat (łóżeczko niemowlęce na życzenie) 

 

mBank konto w PLN : 81 1140 2004 0000 3602 7927 8101, z dopiskiem Korfu, imię i nazwisko  

  
Wpłata jest równoznaczna z akceptacją warunków umowy, którą należy podpisać wcześniej.  

 
Rezerwacja, wszelkie pytania i szczegóły: 

e-mail: iza@greckiepodroze.pl  

tel. +48 664-747-678 

 

mailto:iza@greckiepodroze.pl

