INFORMACJE
O IMPREZIE
Oferta 1

Labranda Sandy Beach (Ex Aquis Sandy
Beach) 
Grecja / Korfu / Agios Georgios
Wyżywienie
Zakwaterowanie

All Inclusive
2 os. pokoj standardowy z widokiem na ogrod

Podróż tam

Wylot z Katowice do Korfu dnia 07.05.2022 godz. 00:00 - 00:00

Powrót

Wylot z Korfu do Katowice dnia 14.05.2022 godz. 00:00 - 00:00

4639
PLN
za pobyt

Opis oferty
Opis oferty:
Opinie klientów:
Położenie:
Hotel położony w południowo-zachodniej części wyspy, 200 m od centrum kurortu Agios Georgios (tawerny, bary i sklepy), 15 km od Le immi - drugiego największego miasta na
wyspie. Do lotniska ok. 30 km (transfer ok. 50min). Cena nie obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości ok.4 Eur/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny
bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Adres hotelu:
Państwo: Greece
Region: Ionia Nisia
Miasto i kod pocztowy: Agios Georgios, Corfu, 49080
Plaża:
Hotel położony przy jednej z najładniejszych plaż na wyspie: piaszczystej i szerokiej, z łagodnym zejściem do morza. Leżaki i parasole na plaży bezpłatnie. Na plaży działa (dodatkowo
płatne) centrum sportów i atrakcji wodnych.
Do dyspozycji gości:
Recepcja, windy, 4 restauracje (główna z kuchnią międzynarodową, grillowa, włoska i grecka, przy czym z restauracji greckiej Klienci mogą skorzystać raz w ciągu pobytu i konieczna
jest wcześniejsza rezerwacja), 5 barów, 3 baseny w tym jeden ze zjeżdżalniami (czynne 10:00 - 18:00, słodka woda, gł. 1,45m), brodzik dla dzieci (czynny 10:00 - 18:00, słodka woda, gł.
0,5m), plac zabaw, biblioteka, leżaki i parasole przy basenie bezpłatnie, parking (bezpłatny), przechowalnia bagażu. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (bezpłatne, do odbioru w
hotelowym SPA). Dodatkowo płatne: zabiegi w hotelowym SPA, pralnia, wypożyczalnia samochodów, opiekunka do dziecka, kącik internetowy. Na terenie hotelu funkcjonuje również
(dodatkowo płatna) wypożyczalnia rowerów, rowerków dla dzieci, tandemów, rowerów rodzinnych i wózków spacerowych dla dzieci.
Pokoje:
Wyżywienie:
All inclusive: śniadania (7:00 - 10:30), obiady (12.30 - 14:30) i kolacje (18:30 - 21:30) w formie bufetu. Od 10:00 do 18:00 w barze przy basenie serwowane są przekąski. W ciągu dnia
(10:00- 24:00) w wyznaczonych barach serowane są przekąski, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe.

Biuro Podróży eWakacje
Konarskiego 73, 44-274 Rybnik

797779729

biuro@ewakacje-online.pl

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

INFORMACJE
O IMPREZIE
Program sportowy i animacyjny:
Hotel zapewnia bogaty dzienny i wieczorny program animacyjny dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo w hotelu działa nasz Figlo klub. Bezpłatnie: boisko do koszykówki i siatkówki
plażowej, kort tenisowy, tenis stołowy, siłownia, sauna. Dodatkowo płatne: strefa wellness i SPA (czynna 10:00 - 20:00), bilard, centrum sportów wodnych na plaży.
Internet:
Wi-ﬁ w ogólnodostępnych częściach hotelu bezpłatne.
Kategoria lokalna:
*****
Naszym zdaniem:
Jeden z najlepszych hoteli rodzinnych na Korfu - duża wioska wakacyjna z różnorodną infrastrukturą. Doskonała, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do wody, baseny ze
zjeżdżalniami, liczne animacje dla dzieci w kilku grupach wiekowych oraz dla dorosłych, bardzo smaczne wyżywienie oraz uprzejma i pomocna obsługa to wizytówki hotelu. Gorąco
polecamy!
Strona www:
Program:
Dzień Pierwszy
Wyloty z Polski. Zbiórka na 2 godz. przed planowanym wylotem przy stanowisku Rainbow na lotnisku. Aktualne rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: stronie operatora.
Dni od drugiego do przedostatniego
Czas na wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne, udział w wycieczkach fakultatywnych itp.
Dzień ostatni
Wykwaterowanie z hotelu wraz z końcem ostatniej doby hotelowej, transfer na lotnisko, powrót do Polski.
"
Świadczenia:
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7, 10, 11 lub 14 rozpoczętych dób hotelowych (w przypadku imprezy 11 dniowej 10 rozpoczętych dób hotelowych, wyloty w środy w przypadku imprezy 12 - dniowej 11 rozpoczętych dób hotelowych, wyloty w soboty), wyżywienie wg opisu
zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, Assistance i bagaż).
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych, posiłków innych niż wymienione w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie
podano inaczej oraz innych wydatków osobistych.
Wycieczki lokalne:
WYCIECZKI FAKULTATYWNE (ceny orientacyjne, bez biletów wstępu)
SIEDEM CUDÓW KORFU - cena ok. 45 EUR/os
Całodniowa wycieczka oprowadzająca po najpiękniejszych i najciekawszych miejscach Korfu, które dzięki swej niepowtarzalności stały się wizytówkami zielonej wyspy. Zaczniemy
zwiedzanie od północno-zachodniego wybrzeża ze skalistym wybrzeżem Paleokastritsy, gdzie będziemy mieli okazję podziwiać malownicze zatoczki. Skosztujemy likieru Koum Quat,
który jest produkowany tylko na wyspie Korfu. Zobaczymy Pałac Achillion - dawną rezydencję cesarzowej Sissi, słynny punkt widokowy Kanoni, z którego rozpościera się widok na
wschodnie wybrzeże i Mysią Wyspę oraz odwiedzimy stolicę wyspy - miasto Korfu.
ALBANIA - cena ok. 63,50 EUR/os + 10 EUR/os podatek portowy
Rejs do albańskiego portu Saranda, ciekawego kurortu turystycznego z okazałymi domami i hotelami, kaskadowo kierującymi się ku morzu. Z Sarandy, po trwającym około 35 minut
przejeździe, dotrzemy do starożytnego Butryntu wpisanego na listę UNESCO. Odwiedzając to malownicze miejsce przeniosą się Państwo w czasie od 16 wieku n.e. aż po 4 wiek p.n.e.
Będą Państwo mogli podziwiać m.in. antyczny teatr, rzymskie łaźnie, starożytne świątynie, chrześcijańskie bazyliki, baptysterium, będące jednym z najcenniejszych zabytków Europy
oraz leżącą na wzgórzu XVI-wieczną twierdzę wenecką, skąd rozciąga się piękny widok na okolicę. Trasa do Butryntu to ponadto możliwość podziwiania albańskich krajobrazów - gór,
rzek, jezior i wiosek. Częściowo wiedzie ona przez tereny Parku Narodowego Butrynt. Zobaczymy również słynne albańskie bunkry! Zwieńczeniem wyprawy będzie obiad pełen
lokalnych specjałów.
Uwaga!!! W przypadku podróży nieletnich do Albanii:
- jeżeli osoba niepełnoletnia podróżuje w towarzystwie tylko jednego z rodziców, zobowiązana jest posiadać zgodę drugiego z rodziców, napisaną w języku angielskim wraz z kopią
dokumentu tożsamości drugiego rodzica.
Inne:
KORFU
Informacje ogólne
Waluta
EUR - Euro. Można płacić kartami kredytowymi i korzystać z bankomatów.
Język urzędowy
Nowogrecki
Napiwki
Przyjęte jest zostawianie drobnych sum jako napiwków. Szczególnie dotyczy to kierowców na wycieczkach lokalnych i kelnerów w restauracjach. Zdarza się, że napiwek zostaje
doliczony do rachunku.
Wiza
Obywatele polscy mogą podróżować do Grecji na podstawie dowodu osobistego.
Czas
+ 1 godzinę w stosunku do czasu polskiego.
Orientacyjne ceny
Obiad w tawernie od 10 EUR woda 1l - 1 EUR piwo w barze od 2 EUR kawa w kawiarni od 2 EUR.
Poczta
Znaczek na kartkę pocztową kosztuje 0.80 EUR. W wielu miejscach stoją skrzynki pocztowe, często również w hotelach.
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Elektryczność
Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.
Telefony
Telefony komórkowe działają w całej Grecji. Koszty połączeń w roamingu polskich sieci komórkowych prosimy sprawdzać przed wyjazdem u operatora.
KORFU
Jedna z najpiękniejszych greckich wysp, położona na turkusowych wodach Morza Jońskiego, nieopodal wybrzeża Albanii. Korfu zachwyca różnorodnością krajobrazu. Znajdziemy tu
piękne zielone wzgórza porośnięte cyprysami i gajami oliwnymi, rozległe cytrusowe ogrody, winnice, góry, ale przede wszystkim piaszczyste plaże na południowym wybrzeżu wyspy
oraz skaliste, wręcz dzikie wybrzeże w części północnej. Stolicą wyspy jest miasto Korfu, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Paleokastritsa
Najbardziej znany i malowniczy region wyspy położony na zachodnim wybrzeżu, przyciągający turystów bajkowymi widokami - krystalicznie czysta, turkusowa woda i górujące nad nią
klify tworzą niepowtarzalny krajobraz. Miejsce godne polecenia również amatorom nurkowania. Paleokastritsa to najczęściej zwiedzane miejsce na Korfu, swego rodzaju wizytówka
wyspy.
Sidari
Ta mała miejscowość na północy wyspy może poszczycić się pięknymi, piaszczystymi plażami, z których najbardziej znana to - Canal d'Amour. Plaża ta słynie ze wspaniałych formacji
klifowych i skalnych o fantazyjnych kształtach. Jest to również popularny kurort turystyczny.
Dassia
Mała osada rybacka na wschodzie wyspy kusząca turystów greckimi tawernami, barami, kilkoma dyskotekami i piękną plażą, idealną dla rodzin z dziećmi. Ze względu na bliskość miasta
Korfu, miejscowość Dassia jest również świetną bazą wypadową do zwiedzania stolicy wyspy.
Acharavi
Kurort turystyczny położony w północnej części Korfu, u stóp góry Pantocrator. Znajdziemy tam kurorty z wieloma restauracjami i tawernami oraz sklepami z pamiątkami oferującymi
duży wybór wyrobów z drzewa oliwnego. Miejscowość tą chętnie odwiedzają rodziny z dziećmi.
Kontokali
Znany kurort turystyczny położony zaledwie kilka kilometrów od stolicy wyspy, miasta Korfu. Razem z pobliską miejscowością Gouvia tworzą szczególnie interesujące miejsce,
przyciągające wielu turystów licznymi barami, tawernami, restauracjami, dyskotekami oraz niewielkim portem. Kontokali jest miejscem spokojnym, sprzyjającym relaksowi, a Gouvia
oferuje bogate życie nocne. Dzięki często kursującym i tanim autobusom publicznym można łatwo dostać się do miasta Korfu.
Gouvia
Gouvia była niewielką wioską rybacką, która rozrosła się w ciągu ostatnich lat do nowoczesnego ośrodka wypoczynkowego. Ośrodek położony jest ok 7 km na północ od miasta Korfu,
na wschodnim wybrzeżu wyspy. Gouvia usytuowana jest w cichej zatoce i oferuje plażę i przystań, przy której cumują jachty z całego świata. W miasteczku znajdziemy szeroki wybór
barów, restauracji i sklepów. W ciągu dnia jest to spokojne miejsce wakacyjne, które wieczorem ożywa i zaprasza do zabawy.
Kavos
Tętniąca nocnym życiem, rozrywkowa miejscowość zlokalizowana na południu wyspy. Duża ilość barów i klubów przyciąga młodych ludzi z całej Europy. Kavos położone jest też
niedaleko pięknej, dzikiej plaży Arkoudilas, gdzie również znajdują się ruiny z monastyru XVI wieku, co zachęci do pieszych wędrówek po spokojniejszej części miasta.
Agios Stefanos
Agios Stefanos to malutka wioska zlokalizowana na północno - zachodnim wybrzeżu, która zasłynęła z długiej piaszczystej plaży, skąd rozpościera się widok na pobliskie wysepki. Samo
miasteczko zachowało klimat typowej greckiej, rybackiej wioski. Kameralna atmosfera przyciąga przede wszystkim tych, którzy szukają relaksu i spokojnego wypoczynku.
Wyloty z: Warszawy, Katowic, Poznania, Gdańska ,Wrocławia, Szczecina, Bydgoszczy i Rzeszowa. Zbiórka na 2 godz. przed planowanym wylotem przy stanowisku Rainbow na lotnisku.
Aktualne rozkłady lotów prosimy sprawdzać na: stronie operatora
Sezonowość:
Zwykle wysoki sezon turystyczny na Korfu trwa od 01.07 do 31.08.
Wizy:
W związku z koniecznością wypełnienia formularza PLF najpóźniej w dniu poprzedzającym wylot (do godziny 22:00) oraz posiadania kodu QR przy przylocie do Grecji, informujemy:
1. Strona internetowa do samodzielnego wypełnienia formularza PLF to:
2. Instrukcja wypełnienia formularza znajduję się:
3. W razie problemów z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt ze swoim sprzedawcą.
4. Każdy turysta zobowiązany jest do wypełnienia formularza. Po jego wypełnieniu, na e-maila podanego w formularzu przyjdzie potwierdzenie wypełnienia. Każda osoba z rezerwacji w
tym dzieci obowiązkowo musi wypełnić swój wniosek (nie może to być np. 1 wniosek na rodzinę/rezerwację). Wymagane jest, aby każdy turysta dodał w swoim formularzu
podróżujących z nim członków rodziny/niespokrewnionych towarzyszy wyjazdu.
5. Po zweryﬁkowaniu danych na skrzynkę pocztową przyjdzie również formularz z unikalnym kodem QR, który trzeba okazać na lotnisku docelowym w formie elektronicznej (w
telefonie) lub wydrukowany.
6. W przypadku nieposiadania kodu QR turyści nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu lecącego do Grecji.
Osoby przyjeżdżające do Grecji zobowiązane są posiadać negatywny wynik testu antygenowego na obecność koronawirusa (zaświadczenie powinno zostać sporządzone w j.
angielskim, dokument musi zawierać numer paszportu lub dowodu osobistego osoby poddanej badaniu). Test należy przeprowadzić nie wcześniej niż 48 godziny przed godziną
lądowania w Grecji. Test jest obowiązkowy dla wszystkich (w tym dzieci powyżej 12 roku życia).
UWAGA! Z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu zwolnione są osoby w pełni zaszczepione, pod warunkiem, że ostatnią dawkę szczepionki przyjęły co najmniej 14
pełnych dni przed wylotem oraz są w stanie przedstawić komplet dokumentów potwierdzających pełne zaszczepienie na COVID-19 (europejski certyﬁkat szczepienia pobrany z
Internetowego Konta Pacjenta). Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa zwolnieni są również tzw. ozdrowieńcy. Należy posiadać pozytywny
wynik testu na COVID-19 (w języku angielskim) wykonany w czasie od 2 do 9 miesięcy poprzedzających przylot do Grecji ORAZ certyﬁkat ozdrowienia, które również można pobrać z
IKP. Instrukcja dotycząca pobierania dokumentów z Internetowego Konta Pacjenta dostępna jest na naszej stronie internetowej: )
"
Wizy - informacje dla sprzedawców:
W związku z koniecznością wypełnienia
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formularza PLF najpóźniej w dniu poprzedzającym wylot (do godziny 22:00) oraz posiadania kodu QR przy przylocie do Grecji, informujemy:
1. Strona internetowa do samodzielnego wypełnienia formularza PLF to:
2. Instrukcja wypełnienia formularza znajduję się:
3. W razie problemów z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt ze swoim sprzedawcą.
4. Każdy turysta zobowiązany jest do wypełnienia formularza. Po jego wypełnieniu, na e-maila podanego w formularzu przyjdzie potwierdzenie wypełnienia. Każda osoba z rezerwacji w
tym dzieci obowiązkowo musi wypełnić swój wniosek (nie może to być np. 1 wniosek na rodzinę/rezerwację). Wymagane jest, aby każdy turysta dodał w swoim formularzu
podróżujących z nim członków rodziny/niespokrewnionych towarzyszy wyjazdu.
5. Po zweryﬁkowaniu danych na skrzynkę pocztową przyjdzie również formularz z unikalnym kodem QR, który trzeba okazać na lotnisku docelowym w formie elektronicznej (w
telefonie) lub wydrukowany.
6. W przypadku nieposiadania kodu QR turyści nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu lecącego do Grecji.
Osoby przyjeżdżające do Grecji zobowiązane są posiadać negatywny wynik testu antygenowego na obecność koronawirusa (zaświadczenie powinno zostać sporządzone w j.
angielskim, dokument musi zawierać numer paszportu lub dowodu osobistego osoby poddanej badaniu). Test należy przeprowadzić nie wcześniej niż 48 godziny przed godziną
lądowania w Grecji. Test jest obowiązkowy dla wszystkich (w tym dzieci powyżej 12 roku życia).
UWAGA! Z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu zwolnione są osoby w pełni zaszczepione, pod warunkiem, że ostatnią dawkę szczepionki przyjęły co najmniej 14
pełnych dni przed wylotem oraz są w stanie przedstawić komplet dokumentów potwierdzających pełne zaszczepienie na COVID-19 (europejski certyﬁkat szczepienia pobrany z
Internetowego Konta Pacjenta). Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa zwolnieni są również tzw. ozdrowieńcy. Należy posiadać pozytywny
wynik testu na COVID-19 (w języku angielskim) wykonany w czasie od 2 do 9 miesięcy poprzedzających przylot do Grecji ORAZ certyﬁkat ozdrowienia, które również można pobrać z
IKP. Instrukcja dotycząca pobierania dokumentów z Internetowego Konta Pacjenta dostępna jest na naszej stronie internetowej: )
"
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