
KORFU

KORFU
� SMARAGDOVÝ OSTROV
� POVĚSTNÝ OSTROV FAJÁKŮ 
� POSLEDNÍ ZASTÁVKA ODYSSEA 

NA JEHO POUTI NA RODNOU ITHAKU

Letecké zájezdy
na 7, 10, 11, 14 nocí

Odletová místa
Praha, Ostrava

Ne nadarmo bývá Korfu označováno 
za věčně zelený ostrov. Díky vydatnějším
srážkám než na ostatních ostrovech 
Vás místo nadchne rozmanitou faunou 
a florou. Ostrov se na jaře doslova topí 
v záplavě květů (roste zde i několik druhů
orchidejí). Hustá zelená vegetace zajistí 
i v těch nejteplejších měsících příjemný stín.
Korfu (řecky Kerkyra) je nejsevernějším
ostrovem, po Kefalonii 2. největším ostrovem
Jónského moře a zároveň nejzápadnějším
místem řeckého území. 

Ostrovu právem náleží přívlastek smaragdový.
Rozsáhlé úrodné roviny jsou plné kvetoucích
sadů, olivovníků (říká se, že jich je na ostrově
přes 4 miliony), mandlovníků, citrónovníků,
eukalyptů, cypřišů, vavřínů či exotické 
rostliny kumkvat. Jedná se o jakýsi malý
pomerančovník z Asie (dovezený za britské
nadvlády), jenž místní využívají k výrobě
marmelády a typického oranžového 
sladkého likéru. 

Na severu se tyčí nejvyšší hora Pantokrator 
s klášterem, odkud je překrásný výhled na celý
ostrov a na Albánii. Neuvěřitelný pohled 
na jílové skály a na vrstvené kamenné desky,
klesající do moře, Vás čeká na mysu Drastis.
Západní skalnaté pobřeží se může pochlubit
nejprůzračnějším tyrkysovým mořem 
a překrásnými písečnými plážemi, 
např. Gardeno, Santa Barbara, ráj surfařů Issos
(s vysokými dunami), Glyfada. Severo-východ 
je zase typický malými zátokami s oblázky 
a klidným mořem (pláže Kassiopi, Avlaki). 

K zajímavostem ostrova patří návštěva ruin
vesnice Palea Perithia na svazích Pantokratoru.
Z obtížně dostupné a vysoko položené vsi začali
v 60. letech 20. století obyvatelé odcházet 
do turistických letovisek na pobřeží za snazším
výdělkem. V současné době se vesnička začíná
pozvolna zalidňovat. 

Ostrov se v minulosti stal cílem mnoha
osobností. Sám Odysseus zde měl přistát 

na své desetileté pouti domů na Ithaku 
při návratu z Trojské války. Obyvatelé ostrova
tzv. Fajákové (podle Fajáka, syna boha Poseidona
a nymfy Kerkyry) Odysseovi darovali loď, 
díky níž se mohl bezpečně dostat na Ithaku 
ke své ženě Penelopé. Zkamenělou loď Fajáků
připomíná kámen v moři nedaleko břehů
Paleokastritsy.

Korfu si oblíbila i rakouská císařovna 
Alžběta (Sissi), jež si nechala postavit jižně 
od hlavního města velký palác Achillion 
(jedno z nejnavštěvovanějších míst na Korfu).
Na ostrově pobývali také bratři Durrellové. 
S rodinou se usadili v krásné Bílé vile v Kalami,
později v Jahodově růžové vile, Narcisové vile 

a nakonec Sněhobílé vile. V Bílé vile, která je jako
jediná přístupná veřejnosti, je taverna.

Hlavní město ostrova, nazývající se 
též Korfu (Kerkyra), je plné nejrůznějších
architektonických stylů mnoha století. 
Největší vliv na výstavbu měli Benátčané, 
po nichž zůstaly úžasné benátské pevnosti.
Nenechte si ujít ani kolonádu Liston, Esplanádu
(Spianádu), jedno z nejkrásnějších a největších
náměstí na Balkáně, Muzeum asijského umění
nebo nejsvětější kostel sv. Spyridona, patrona
ostrova.

Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz/korfu
a ostrov-korfu.vtt.cz

22 Rezervujte online na www.viamare.cz, Praha 222 206 206  |  www.vtt.cz, Praha 222 206 666  |  Brno 530 350 880  |  Ostrava 591 166 000

DOPORUČUJEME
� rozhodně nevynechejte hlavní město

ostrova Korfu a především jeho
historickou část, na závěr si dejte kávu 
v jedné z kaváren pod historickými
arkádami na Esplanade

� pokud budete v hlavním městě Korfu 
v době konání trhů, navštivte je, konají
se v dopoledních hodinách (kromě
neděle) blízko Nové pevnosti

� z města Korfu se vydejte do hor 
a objevte rázovitou vesničku 
Paleo Perithia pod vrcholem
Pantokratoru

� vydejte se na jih ostrova, budete
překvapeni, jezero Korission 
a písečné duny s krásnou písečnou pláží
Vám poskytnou soukromí a klid

� snažte se objevit některou z vil, 
kde trávila pobyt na ostrově rodina
Durrellových (Narcisová, Sněhobílá 
a Růžová vila)

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.



23Rezervujte online na www.viamare.cz, Praha 222 206 206  |  www.vtt.cz, Praha 222 206 666  |  Brno 530 350 880  |  Ostrava 591 166 000

KORFU

SIDARI

Velmi oblíbené letovisko, původně rybářská
vesnička, v severní části ostrova Korfu 
s proslaveným Kanálem lásky 
(„Canal D`Amour“). Dnešní Sidari je velmi 
živé místo, známé svým nočním životem.

Transfer:
Cesta z letiště do Sidari (cca 50 km) 
trvá asi 1 h. 10 minut. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Marios (studia) ... str. 30 

BENITSES

Původně rybářská vesnička byla v předešlých
letech známá především pro divoký noční život.
Dnes již však tato „nálepka“ neplatí. 
Benitses se stalo hlavně rodinnou destinací.

Transfer:
Cesta z letiště do Benitses (cca 12 km) 
potrvá asi 25 minut. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Potamaki Beach (hotel se snídaní) ... str. 34 
Belvedere (hotel s all inclusive) ... str. 35 

AGIOS IOANNIS MELITION /
PERISTERON

Klidné turistické oblasti podél hlavní silnice
spojující město Korfu s jižní částí ostrova. 

Transfer:
Cesta z letiště do Agios Ioannis Melitionu 
(cca 16 km) potrvá asi 35 minut, do Agios

Ioannis Peristeronu (cca 15 km) 
potrvá asi 35 minut. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Primasol Louis Ionian Sun (hotel s all inclusive)  
... str. 35 

MarBella Corfu (hotel s polopenzí) ... str. 39 

RODA

Klidnější turistické letovisko, původně rybářská
vesnička na severním pobřeží se během
posledních let stalo velmi vyhledávaným
střediskem. 

Transfer:
Cesta z letiště do Rody (cca 40 km) 
trvá asi 60 minut. 

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Silver Beach (hotel s polopenzí) ... str.  31

AGIOS STEFANOS

Agios Stefanos je malé půvabné letovisko 
na severozápadním pobřeží Korfu, bez velkých
hotelových komplexů. Jeho hlavní předností 
je okouzlující písečná pláž v délce asi 2 km 
s pozvolným vstupem do moře. Je to ideální
místo pro rodiny s dětmi, seniory, i pro všechny,
kteří upřednostňují místa dosud nedotčená
masovým turismem. Na pláži si můžete
pronajmout lehátka a slunečníky a provozovat
řadu vodních sportů včetně paraglidingu. 
Ani v hlavní sezóně není obtížné najít na pláži
soukromí. Pronájem dopravního prostředku
Vám umožní navštívit další krásné pláže, 
např. pláž Arillas, Agios Georgios, Pagon nebo
pláž v Sidari. V centru jsou taverny, kavárny,
cukrárny, pekárny a obchůdky. Stánky 
s občerstvením a kavárny naleznete i na pláži. 
Je zde internetová kavárna, bankomaty, poštovní

schránka. Lékař dojíždí z blízkého Sidari.
Pronájem dopravních prostředků a prodej výletů
je přes našeho zástupce. V místě je i půjčovna
čtyřkolek a kol. Ve 4 km vzdálené vesnici Avliotes
naleznete další obchody, taverny a lékárnu. 

Transfer:
Cesta z letiště do Agios Stefanos (cca 40 km)
potrvá asi 1 h. a 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Evinos (studio, apartmány) ... str. 25 
Paralia II (studia) ... str. 25 
Spiros a Maria (studia) ... str. 26  
Moros (studia) ... str. 27 
Argyris (studia, apartmány) ... str. 28

IPSOS / BARBATI / DASSIA

Klidné oblasti pro strávení příjemné 
dovolené. Převažují písečné pláže 
(místy s oblázky). 

Transfer:
Cesta z letiště do Ipsosu (cca 17 km) 
potrvá asi 40 minut, do Dassie (cca 14 km)

potrvá asi 30 minut, do Barbati (cca 20 km)
potrvá asi 50 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Ipsos Beach (hotel s polopenzí) ... str. 32 
Nautilus (hotel s polopenzí)  ... str. 32 
Livadi Nafsika (hotel s all inclusive) ... str. 33  
Elea Beach (hotel s polopenzí) ... str. 33 

MORAITIKA

Letovisko Moraitika ležící na východním 
pobřeží je velmi oblíbené a živé. 
Pláž je zde písečná s oblázky a vstup do moře 
se pomalu svažuje. 

Transfer:
Cesta z letiště do Moraitiki (cca 20 km) 
potrvá asi 40 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Alkionis (hotel s polopenzí) ... str. 36 
Sea Bird (hotel s polopenzí)  ... str. 37 
Delfinia (hotel s polopenzí) ... str. 38 

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat
z následujících výletů (výlety pořádá místní
cestovní kancelář, platí se přímo na místě 
a může dojít ke změně programu):

Velký okruh po ostrově - Paleokastritsa, 
hlavní město, Císařský most, Myší ostrov, zámek
Achillion (vstupné: cca 5 €) a miliony olivovníků.
(orientační cena: 33 €, dítě do 12 let: 20 €)

Aquapark
(orientační cena: 39 €, dítě do 12 let: 27 €)

Hlavní město Korfu - procházka úzkými
uličkami, možnost návštěvy lachtaní show
(platba na místě). (orientační cena: 17 €)

Lodní výlet do hlavního města Korfu -
spojené s koupáním. (orientační cena: 30 €, 
dítě do 12 let: 15 € z Agios Stefanos, 20 €, 
dítě do 12 let: 11 € z Kassiopi)

Modrá laguna - návštěva kouzelné zátoky, 
kde se natáčel stejnojmenný romantický film,
mořské jeskyně a nádherné rybářské vesničky

Syvota. Zastávka na koupání. Oběd v ceně!
(orientační cena: 36 €, dítě do 12 let: 20 €)

Paxos a Antipaxos - Karibik nebo Řecko?
Ostrovy s neuvěřitelně průzračným mořem. 
(orientační cena: 34 €, dítě do 12 let: 20 €)

Albánie - výlet do odlišného světa a jednoho 
z posledních panenských míst Evropy. Oběd,
fakultativní výlet a přístavní daň nejsou v ceně.
(orientační cena: 30 €, dítě do 12 let: 20 €)

VÝLETY Výlety a tipy naleznete na webu. Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.

KASSIOPI

Kassiopi je příjemné prázdninové letovisko 
bez velkých hotelových komplexů. Okolo přístavu
naleznete řadu obchodů a taveren. 
Asi po 20 minutách dojdete na městskou
oblázkovou pláž Kalamionas, kde si můžete
pronajmout lehátka a slunečníky. Okolo je řada

dalších pláží např. Bataria, Kanoni, Pipitou, Votana
a krásná oblázková pláž Avlaki s křišťálově čistým
mořem. V Kassiopi je možnost pronájmu malých
motorových člunů, některých vodních sportů,
internetová kavárna, lékař, lékárna a bankomat.
Možnost pronájmu dopravních prostředků 
a zakoupení výletů je přes našeho zástupce, 
který do místa pravidelně dojíždí.

Transfer:
Cesta z letiště do Kassiopi (cca 37 km) 
může trvat i 1 h. 30 min. (záleží na provozu).

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ

Thea (apartmány) ... str. 24 



KORFU � KASSIOPI

Apartmány � Bez stravy

Thea

� Až 2 děti výhodná cena

� Kombinovaná doprava

� Panoramatický výhled
na moře

� Rezervujte včas

POLOHA
Vilka je postavena ve svahu nad příjezdovou cestou 
a nad oblázkovou pláží Kalamionas, kam se dostanete,
sejdete-li po schodech (cca 54 schodů) a po svahu 
a dále asi 80 m po silnici. V okolí jsou obchody a taverny. 
Do malebného přístavu Kassiopi a k dalším malým
oblázkovým plážím se dostanete po cestě, která vede 
podél pobřeží. Naskytnou se Vám nádherné výhledy na moře
a přístav, do centra Kassiopi se dostanete velmi rychle. 

UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány mají balkóny s krásným výhledem 
na moře. Apartmány v 1. a 2. patře mají 1 ložnici se 2 lůžky 
a obytnou kuchyň s dalšími 2 lůžky (široké cca 79 cm).
Apartmány jsou vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí a ledničky), TV, sejfem,
klimatizací (za příplatek). V domě je Wi-Fi. Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma).

PLÁŽ
Oblázková pláž s možností pronájmu lehátek a slunečníku 
je nedaleko. Pěšky dojdete i na další atraktivní, převážně
oblázkové pláže, kterých je v okolí několik.

SHRNUTÍ
Největší předností domu je krásný panoramatický výhled 
na moře a na městečko Kassiopi. Velkou výhodou 
je i blízkost centra Kassiopi a dalších krásných pláží 
této oblasti. Kdo má rád malé oblázkové pláže a bujnou
středomořskou zeleň, nebude zklamaný.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 120 m
Centrum Kassiopi: cca 200 m
Přístav Kassiopi: cca 580 m

www.viamare.cz/rkor101
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Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 160 Kč*

Až 2 děti do 15 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 15 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 10

* Cena po nejvyšší slevě
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KORFU � AGIOS STEFANOS

� Dítě výhodná cena
� Kombinovaná doprava
� Nad krásnou pláží

Studio a apartmány � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Evinos

POLOHA
Budova je nad pláží Agios Stefanos,
kam se dostanete po širokých
schodech (cca 50 schodů) nebo 
po místní komunikaci a pak okolo
vilky Paralia I. V nedalekém centru
naleznete vše, co k dovolené
budete potřebovat.

UBYTOVÁNÍ
Studio má 2 lůžka, apartmány 
2 ložnice (každá se 2 lůžky) a menší
kuchyňku. Studio i apartmány jsou
jednoduše zařízeny a jsou
vybaveny sprchou, WC,
kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky),
klimatizací (za příplatek) 
a zastíněným a prostorným
balkónem. Dětská postýlka 
je na vyžádání (zdarma). 
Venku je slabé Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme si připlatit snídaně
a večeře (2 chody a salát) v taverně
Spiros a Maria.

PLÁŽ
Na krásné písečné pláži 
s pozvolným vstupem do moře
(vhodné i pro děti) je pronájem
slunečníků a lehátek a možnost
vodních sportů. Zadní část pláže
využívají i nudisté.

SHRNUTÍ
Skvělá poloha, krásné výhledy 
na moře a velmi rychlá dostupnost
krásné písečné pláže.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 30 m + cca 50 schodů
Centrum Agios Stefanos: cca 150 m

www.viamare.cz/rkor102

Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

12 390 Kč*

Dítě do 18 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 18 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč
Viz příloha Ceník str. 10

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

9 750 Kč*

Dítě do 10 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 10 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 10

* Cena po nejvyšší slevě

� Dítě výhodná cena
� Kombinovaná doprava
� Blízko pláže a centra

Studa � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Paralia II

POLOHA
Budova se nachází v jižní části
letoviska blízko krásné pláže, kam
se dostanete snadno za pár minut.
Centrum osady je nedaleko 
a v sousedství jsou první taverny 
a obchody. 

UBYTOVÁNÍ
Prostorná 2lůžková studia 
s možností přistýlky (rozkládací
lůžko pro dítě do 10 let) nebo
dětské postýlky (zdarma) jsou 
v 1. patře. Studia jsou vybavena
sprchou, WC, kuchyňským koutem
(včetně vařiče, základního nádobí 
a ledničky), klimatizací 
(za příplatek), stropními ventilátory,
trezorem a prostornými
zastíněnými balkóny. V domě 
je Wi-Fi (časté výpadky).

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme dokoupení mírně
rozšířené kontinentální snídaně 
a večeře (2 chody a salát 
pro 2 osoby), v restauraci Condor
v centru Agios Stefanos. Taverna 
je známá svojí dobrou kuchyní.

PLÁŽ
Na krásné písečné pláži 
s pozvolným vstupem do moře
(vhodné i pro děti) je pronájem
slunečníků a lehátek a možnost
vodních sportů. Zadní část pláže
využívají i nudisté.

SHRNUTÍ
Krásný výhled na moře a snadná
dosažitelnost pláže i centra
letoviska.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 120 m
Centrum Agios Stefanos: cca 250 m

www.viamare.cz/rkor104



KORFU � AGIOS STEFANOS

Studa � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Spiros a Maria

� Sleva pro klienty 55+

� Kombinovaná doprava

� Blízko pláže a centra

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Rodinný apartmánový hotel se 3 budovami a s bazénem 
se nalézá v mírném svahu velmi blízko krásné písečné pláže
Agios Stefanos v severní části letoviska. Na písečnou pláž 
se dostanete za pár minut. V jedné budově hotelu je recepce,
restaurace a bar a v dalších budovách je ubytování.

UBYTOVÁNÍ
Studia jsou 3lůžková, 3.lůžko je buď řádné lůžko nebo
rozkládací gauč (pro dítě do 12 let). Všechna studia směřují 
k moři. Ze zastíněných balkónů v 1. patře je výhled na moře,
ze studií v přízemí je výhled do zahrady a do zeleně.
Prostorná studia jsou vybavena sprchou, WC, kuchyňským
koutem (včetně vařiče, základního nádobí a ledničky),
klimatizací (za příplatek), fénem, trezorem a TV. Dětská
postýlka je na vyžádání (zdarma). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
U hotelu je bazén, dětské brouzdaliště, rodinná restaurace 
a bar, kde je i Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Doporučujeme připlatit si snídaně (mírně rozšířená
kontinentální) a večeře (2 chody a salát pro 2 osoby). 
Vaří sama majitelka a jídlo se podává na zastřešené terase
poblíž bazénu.

PLÁŽ
Na krásné písečné pláži s pozvolným vstupem do moře
(vhodné i pro děti) je pronájem slunečníků a lehátek 
a možnost vodních sportů. Zadní část pláže využívají 
i nudisté.

SHRNUTÍ
Největší předností domu je výborná poloha, velmi rychlá
dostupnost krásné písečné pláže a přívětivý přístup celé
rodiny k hostům. Poskytování komplexních služeb je další
předností tohoto hotelu.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 130 m
Centrum Agios Stefanos: cca 150 m

www.viamare.cz/rkor105
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Odlety
Praha, Ostrava

Odletové dny
Čt, Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

10 488 Kč*

Viz příloha Ceník str. 11, 12

* Cena po nejvyšší slevě



� Dítě výhodná cena

� Kombinovaná doprava

� Blízko pláže a centra

� Panoramatický výhled
na moře
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Odlety
Ostrava

Odletové dny
Čt
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

9 832 Kč*

Dítě do 12 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 12

* Cena po nejvyšší slevě

Studa � Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Moros

KORFU � AGIOS STEFANOS

POLOHA
Dům se nachází ve svahu ve středu letoviska nedaleko
krásné písečné pláže Agios Stefanos. Chůze do svahu 
Vás odmění pěkným panoramatickým výhledem na moře 
a na vesničku Agios Stefanos. Na pláž se dostanete za pár
minut, seběhnete-li ze svahu a vydáte-li se podél místní
zástavby. Centrum osady je velmi blízko, takže první taverny
a obchody máte doslova na dosah. Naleznete zde vše, 
co k dovolené budete potřebovat. Dokonalou písečnou pláž
a pozvolný vstup do moře ocení i rodiny. 

UBYTOVÁNÍ
Jednoduše vybavená studia jsou ve zvýšeném přízemí 
nebo v 1. patře. Prostorné terasy a balkóny studií jsou
zastíněné. Studia jsou 2lůžková nebo 3lůžková. V některých
2lůžkových studiích lze vyžádat přistýlku (rozkládací lůžko
pro dítě do 12 let). V jednom 3lůžkovém studiu je gauč, který
může posloužit jako 4.lůžko (pro dítě do 12 let). Studia jsou
vybavena sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), klimatizací (za příplatek).
V domě je Wi-Fi a můžete si vyžádat dětskou postýlku a fén.

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení snídaní a večeří, které jsou podávány 
v nedaleké taverně Condor. Taverna je známá svojí dobrou
kuchyní.

PLÁŽ
Na krásné písečné pláži s pozvolným vstupem do moře
(vhodné i pro děti) je pronájem slunečníků a lehátek,
možnost vodních sportů. Zadní část pláže využívají i nudisté.

SHRNUTÍ
Největší předností domu je panoramatický výhled na moře 
a snadná dosažitelnost pláže i centra letoviska.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 260 m
Centrum Agios Stefanos: cca 100 m

www.viamare.cz/rkor106



Odlety
Praha

Odletové dny
Pá
Počet nocí: 7, 14

Dospělá osoba

Cena od

11 636 Kč*

Děti do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 11

* Cena po nejvyšší slevě

KORFU � AGIOS STEFANOS

28 Rezervujte online na www.viamare.cz, Praha 222 206 206  |  www.vtt.cz, Praha 222 206 666  |  Brno 530 350 880  |  Ostrava 591 166 000

Studia a apartmány � Bez stravy

Argyris

� Dítě pobyt zdarma

� Klidné místo

� Výhled na moře

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Argyris se nachází ve svahu na okraji letoviska Agios Stefanos
nedaleko písečné pláže stejného jména. Právě na severu 
je pláž Agios Stefanos nejkrásnější. Na pláž se dostanete 
po pár minutách, seběhnete-li ze svahu po pěšině. 
Centrum osady je vzdáleno asi 15 minut chůze po místní
komunikaci. Naleznete zde vše, co k dovolené budete
potřebovat. Dokonalou písečnou pláž a pozvolný vstup 
do moře ocení i rodiny s dětmi.

UBYTOVÁNÍ
Standardně vybavená studia a apartmány jsou v přízemí
nebo v patře. Prostorné terasy a balkóny studií a apartmánů
jsou zastíněné a mají výhled do zeleně, k bazénu nebo směřují
do údolí nebo k moři. Studia jsou 2lůžková, některá 
s možností přistýlky (pro dítě do 12 let). Apartmány jsou
prostorné a mají 2 ložnice. Studia a apartmány jsou
vybaveny sprchou, WC, kuchyňským koutem (včetně vařiče,
základního nádobí a ledničky), klimatizací (za příplatek) 
a fénem. V domě je Wi-Fi a můžete si vyžádat dětskou
postýlku (zdarma). Součástí ubytování je i bazén 
a malá recepce.

PLÁŽ
Na krásné písečné pláži s pozvolným vstupem do moře
(vhodné i pro děti) je pronájem slunečníků a lehátek 
a možnost vodních sportů. Zadní část pláže využívají 
i nudisté.

SHRNUTÍ
Největší předností tohoto ubytování je dobrý přístup 
ke krásné pláži, kde se můžete koupat i bez plavek. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum Agios Stefanos: cca 800 m

www.viamare.cz/rkor107
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KORFU



KORFU � SIDARI

Studia � Bez stravy

Marios

� Akce repeaters

� Dítě výhodná cena

� Klidné prostředí

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Studia s příjemnou rodinnou atmosférou se nacházejí 
na okraji letoviska, v klidném prostředí. Nejbližší obchod 
je cca 50 m a zastávka autobusu je cca 250 m.

UBYTOVÁNÍ
Uzavřený areál se skládá ze dvou budov v ostrovním stylu,
které jsou obklopeny krásně udržovanou, v noci osvícenou
zahradou plnou květin a stromů. Celkem je zde 
12 1-2lůžkových studií s možností 1 přistýlky. Všechna studia
jsou vybavena koupelnou se sprchových koutem, WC,
klimatizací, fénem, TV/SAT, trezorem, odděleným
kuchyňským koutem se základním jednoduchým vybavením,
elektrickým vařičem, ledničkou, balkónem nebo terasou 
s výhledem do zahrady a vnitrozemí. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je zahrada, Wi-Fi v areálu a ve většině studiích
(zdarma), slunečníky a lehátka (v zahradě zdarma, 
na pláži za poplatek).

PLÁŽ
Nejbližší písečná pláž je dostupná přes silnici. Další pěkné
písečné pláže se nacházejí ve vzdálenosti cca 1 km. Velmi
vyhledávaný kanál D`Amour je vzdálen cca 1,5 km.

SHRNUTÍ
Oblíbená studia za výhodnou cenu s příjemnou zahradou 
a možností grilování.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 470 m
Centrum: cca 400 m

www.vtt.cz/rkor108
www.marioscorfu.jimdo.com
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

9 832 Kč*

Dítě do 14 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 13

* Cena po nejvyšší slevě



� Sleva pro klienty 55+

� Akce repeaters

� Až 2 děti výhodná cena

� Výhodná poloha

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

9 990 Kč*

Až 2 děti do 14 let na přistýlce

Výhodná cena od

4 990 Kč
Platnost ceny do 31. 3.

Děti do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 13

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Silver Beach

KORFU � RODA

POLOHA
Částečně zrenovovaný rodinný hotel s příjemnou
atmosférou se nachází v krásné zahradě, v klidnějším
prostředí letoviska Roda. Autobusová zastávka městské linky 
je cca 200 m od hotelu. Hotel doporučujeme pro méně
náročnou klientelu.

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je celkem 80 pokojů. 1-2lůžkové pokoje mají
možnost přistýlky nebo palandy pro děti. Pokoje jsou
jednoduše vybaveny koupelnou se sprchou, WC, klimatizací,
telefonem, ledničkou, trezorem, balkónem nebo terasou 
s výhledem do vnitrozemí, na hory, bazén, letovisko nebo
směrem na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, výtah, salónek s TV/SAT,
bar, vnitřní restaurace, snackbar u bazénu, kulečník 
(za poplatek), parkoviště, bazén, dětský bazén, 2 skluzavky,
bazének s jacuzzi, slunečníky a lehátka (u bazénu zdarma, 
na pláži za poplatek). Wi-Fi je v areálu zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou formou bufetu.

PLÁŽ
Cesta na dlouhou písečnou pláž vede malebným centrem.
Vstup do moře je pozvolný.

SHRNUTÍ
Hotel za výhodnou cenu s výbornou polohou, 
blízko rušného centra s možností denní i noční zábavy. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m
Centrum: cca 60 m

www.vtt.cz/rkor109
www.silverbeachcorfu.com



KORFU � IPSOS / BARBATI
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� Akce repeaters
� Dítě pobyt zdarma
� Rodinná atmosféra

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Ipsos Beach

POLOHA
Známý a vyhledávaný hotel 
je umístěn v zahradě plné stromů. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je celkem 63 1-2lůžkových
pokojů s možností 1 přistýlky 
a prostorných pokojů pro rodiny
(ceny na webu). Pokoje jsou
vybaveny koupelnou se sprchou,
WC, fénem, telefonem, TV/SAT,
ledničkou, balkónem nebo terasou
s výhledem do vnitrozemí, na hory,
okolí, bazén nebo s bočním 
či přímým výhledem na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je hala s recepcí, výtah,
salónek s TV/SAT, vnitřní bar 
a restaurace s venkovním
posezením, bar a snackbar 
u bazénu, bazén, dětský bazén,
slunečníky a lehátka (u bazénu
zdarma, na pláži za poplatek). 
Wi-Fi je v prostoru recepce zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou
bufetu. Za příplatek je all inclusive
(popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Dlouhá oblázková užší pláž 
v klidném zálivu je přes
frekventovanou silnici. 

SHRNUTÍ
Hotel s přátelskou a rodinnou
atmosférou, vstřícným personálem
a blízko pláže. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 80 m
Centrum: cca 450 m

www.vtt.cz/rkor111
www.corfu.tv

Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 178 Kč*

Dítě do 7 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 13

* Cena po nejvyšší slevě  

Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 178 Kč*

Dítě do 7 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 13

* Cena po nejvyšší slevě  

� Akce Repeaters
� Rodinná atmosféra
� Klidné prostředí

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Nautilus

POLOHA
Jednoduchý hotel se skládá 
z hlavní budovy a dvoupatrových
zahradních bloků. Leží na členitém
pobřeží ve velmi klidném letovisku. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je 102 1-2lůžkových pokojů 
s možností 1 přistýlky (pouze 
pro dítě). Pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem,
WC, fénem, telefonem, ledničkou,
TV/SAT, klimatizací (za příplatek),
balkónem nebo terasou 
s výhledem na hory, vnitrozemí,
okolí, bazén, bočním nebo přímým
výhledem na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek s TV,
restaurace, bar, snackbar u moře,
bazén s oddělenou částí pro děti,
slunečníky a lehátka (u bazénu 
a na terasách u moře zdarma, 
na pláži za poplatek). Wi-Fi je 
v prostoru recepce zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou
bufetu. Za příplatek je all inclusive
(popis a ceny viz web).

PLÁŽ
Od hotelu se lze dostat cestou
klesající dolů na skalistou pláž 
s dřevěnou platformou, 
vystupující do moře.

SHRNUTÍ
Krásné a romantické místo
s nádherným výhledem 
a chutnou stravou.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 110 schodů
Centrum: cca 1,4 km

www.vtt.cz/rkor110
www.corfu.tv
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KORFU � DASSIA

� Akce repeaters
� Klidné prostředí
� Rodinná atmosféra

Hotel � All inclusive

Livadi Nafsika

POLOHA
Oblíbený hotel je umístěn v klidné
části rušného letoviska Dassia. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu je 102 1-2lůžkových pokojů 
s možností 1 přistýlky. Všechny
pokoje jsou vybaveny koupelnou 
se sprchou nebo vanou, WC,
klimatizací, fénem, telefonem,
TV/SAT, lednicí, trezorem 
(za poplatek), balkónem nebo
terasou s výhledem do vnitrozemí,
na hory, okolí, bazén nebo 
s bočním výhledem na moře.  

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
salónek s TV/SAT, výtah, restaurace,
2 bary u bazénu, bazén, dětské
hřiště, slunečníky a lehátka 
(u bazénu zdarma, na pláži 
za poplatek). Wi-Fi je v prostoru
recepce a na některých pokojích
zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive 
(viz popis na našem webu). 

PLÁŽ
Na pěknou oblázkovo-písečnou
pláž v malém zálivu se lze dostat
přes rušnější silnici. 

SHRNUTÍ
Oblíbený hotel s přátelským
personálem, v klidném prostředí 
s možností procházek.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 300 m
Centrum: cca 250 m

www.vtt.cz/rkor113
www.eleabeach.com/
/livadi-nafsika

Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

15 162 Kč*

Dítě do 6 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 14

* Cena po nejvyšší slevě  

Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

16 556 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 14

* Cena po nejvyšší slevě  

� Akce repeaters
� U moře a pláže
� Klidné prostředí

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Elea Beach

POLOHA
Hotel leží v udržované zahradě, 
v klidné části rušného letoviska
Dassia.  

UBYTOVÁNÍ
Hotel se skládá z hlavní budovy 
a z bungalovů. Je zde 216 pokojů
pro 1-2 osoby s možností 
1 přistýlky a pokojů pro rodiny
s palandou pro děti. Pokoje jsou
vybaveny koupelnou se sprchou
nebo vanou, WC, klimatizací,
fénem, telefonem, TV/SAT,
ledničkou, trezorem (za poplatek),
balkónem nebo terasou 
s výhledem na hory, vnitrozemí
nebo moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, salónek
s TV/SAT, výtahy, vnitřní a venkovní
restaurace, 2 bary, minimarket, 
2 bazény (1 s mořskou vodou),
dětský bazén, miniklub, slunečníky
a lehátka (u bazénu a v zahradě
zdarma, na pláži za poplatek). 
Wi-Fi je v prostoru recepce zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou
švédského stolu. Za příplatek 
je all inclusive (popis a ceny viz web).

PLÁŽ
Dlouhou pláž tvoří drobné oblázky
a hrubší písek, vstup je pozvolný.

SHRNUTÍ
Velmi oblíbený hotel s chutnou
stravou, hned u pláže s možností
vodních sportů.

VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo před areálem
Centrum: cca 250 m

www.vtt.cz/rkor112
www.eleabeach.com



KORFU � BENITSES

Hotel � Snídaně / možnost dokoupení večeří

Potamaki Beach

� NOVINKA

� Dítě za výhodnou cenu

� Pro mladší a střední
generace

� Blízko moře a pláže

POLOHA
Na našem trhu známý hotel v centru letoviska Benitses,
obklopený zahradou s palmami, cypřiši, olivovníky 
a dalšími keři a květinami. Nejbližší minimarket je cca 20 m.
V okolí je několik taveren, restaurací, barů a obchodů 
se smíšeným zbožím. Autobusová zastávka je před hotelem,
během pobytu lze snadno navštívit hlavní město ostrova.
Hotel doporučujeme pro méně náročnou klientelu. 

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita hotelu je 170 pokojů pro 1-3 osoby.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým
koutem, WC, klimatizací, fénem, TV/SAT, ledničkou, balkónem
s výhledem na bazén, moře a okolí. Trezor na recepci
(zdarma). 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, restaurace, bary,
internetový koutek (zdarma), Wi-Fi v areálu hotelu zdarma,
bazén, dětský bazén, slunečníky a lehátka (u bazénu zdarma,
na pláži za poplatek), dětské hřiště, stolní tenis (zdarma),
kulečník (za poplatek), taneční místnost. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou formou rozšířeného kontinentálního bufetu.
Předem si lze přikoupit večeře formou bufetu. U večeří je
požadováno neformální společenské oblečení (nejsou
povoleny žabky, plavky, tílka a šortky).

PLÁŽ
Menší oblázková pláž, místy písek, je k dosažení přes rušnější
silnici, která vede před hotelem. Vstup do moře je pozvolný.
Během dne můžete sledovat z pláže letadla chystající se 
na přistání. 

SHRNUTÍ
Jednodušší hotel s dobrou polohou v centru letoviska,
výhodná cena, příjemný a ochotný personál. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m 
Centrum: cca 70 m 

www.vtt.cz/rkor114
www.potamakibeachhotel.com
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

12 210 Kč*

Dítě do 6 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 14

* Cena po nejvyšší slevě
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KORFU � BENITSES / AGIOS IOANNIS MELITIEON

� Akce Repeaters
� Pro páry
� Příjemná atmosféra

Hotel � All inclusive

Belvedere

POLOHA
Částečně zrekonstruovaný hotel 
se nachází nad pobřežní silnicí, 
ve svahu, v klidné oblasti 
Agios Ioannis Peristeron. 

UBYTOVÁNÍ
Celkem je zde 170 1-2lůžkových
pokojů s možností 1 přistýlky 
nebo palandy pro děti. Pokoje jsou
vybaveny koupelnou se sprchou,
WC, klimatizací, telefonem, TV/SAT,
ledničkou, fénem, trezorem 
(za poplatek), balkónem nebo
terasou s bočním výhledem 
na moře nebo do vnitrozemí. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je hala s recepcí (trezor 
za poplatek, fén zdarma), salónek 
s TV/SAT, výtahy, bar, snackbar 
u bazénu, restaurace, internetový
koutek, bazén s mořskou vodou, 
slunečníky a lehátka u bazénu 
a na pláži zdarma, řecký večírek.
Wi-Fi je v prostoru recepce 
(za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive 
(popis na našem webu).

PLÁŽ
Hotel leží nad menší oblázkovou
pláží s pozvolným vstupem 
do moře, která byla oceněna
modrou vlajkou EU. 

SHRNUTÍ
Přátelský personál, příznivá cena,
krásný výhled na moře a okolí. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 40 m
Centrum: cca 3 km

www.vtt.cz/rkor116
www.belvedere-corfu.gr

Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 916 Kč*

Viz příloha Ceník str. 15

* Cena po nejvyšší slevě

Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

16 966 Kč*

Dítě do 13 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 15

* Cena po nejvyšší slevě

� Blízko moře a pláže
� Rodinná atmosféra
� Rezervujte včas

Hotel � All inclusive

Primasol Louis Ionian Sun

POLOHA
Částečně zrenovovaný hotel 
se nachází na jihovýchodním
pobřeží ostrova. Hotel je zasazen
do svahu a zeleně. 

UBYTOVÁNÍ
Hotel má 213 pokojů v hlavní
budově a bungalovech. 1-2lůžkové
pokoje mají možnost 1 přistýlky 
a rodinné pokoje palandu pro děti.
Je zde koupelna s vanou a sprchou,
WC, klimatizace (od června do září,
v určitých intervalech), fén, telefon,
TV/SAT, lednička, rychlovarná
konvice, trezor (za poplatek),
balkón nebo terasa s výhledem 
do vnitrozemí nebo na moře.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je hala s recepcí, výtahy,
restaurace, bar s TV/SAT, bar 
u bazénu a na pláži, minimarket, 
2 bazény, 2 dětské bazény, lehátka
a slunečníky na pláži a terase
zdarma, tenisový kurt. Wi-Fi je 
v prostoru recepce za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive 
(viz popis na našem webu). 

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž je přístupná
pohodlně a bezpečně podzemním
tunelem. 

SHRNUTÍ
Hotel s chutnou stravou a pestrou
nabídkou sportovních aktivit 
v krásné krajině. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 15 m
Centrum: 3 km

www.vtt.cz/rkor115
www.louishotels.com



KORFU � MORAITIKA

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení all inclusive

Alkionis

� Akce Repeaters

� Rodinná atmosféra

� Zábava na dosah

� Pro páry

� Rezervujte včas

POLOHA
Příjemný hotelový komplex s rodinnou atmosférou 
je situován u pobřežní komunikace známého letoviska
Moraitika. Hotel se skládá z hlavní budovy, která 
je obklopena pečlivě udržovanou zahradou. Blízko hotelu 
je zastávka autobusu. 

UBYTOVÁNÍ
V hotelu se nachází celkem 62 1–2lůžkových pokojů 
s možností 1 přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchovým koutem, WC, klimatizací, fénem,
telefonem, TV/SAT, ledničkou, trezorem (za poplatek),
balkónem nebo terasou s výhledem na hory, okolí, bazén 
či do zahrady. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónek s TV/SAT, vnitřní
bar, hotelová restaurace, dětské hřiště, stolní hry, parkoviště,
bazén, slunečníky a lehátka (u bazénu zdarma, na pláži 
za poplatek), večery s živou hudbou. Wi-Fi je v prostoru
recepce a na většině pokojů zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu. Za příplatek je
možnost all inclusive (popis a ceny viz web). 

PLÁŽ
Pěkná písčito-oblázková pláž s velmi pozvolným vstupem 
do moře, náležící sesterskému hotelu Albatros. Mořské dno
je písečné, na pláži před hotelem Albatros je snackbar 
a sprcha.

SHRNUTÍ
Rodinné prostředí s kvalitními službami a chutnou stravou.
Velmi výborná poloha hotelu v oblíbeném letovisku. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 300 m
Centrum: cca 250 m

wwww.vtt.cz/rkor117
www.alkioniscorfu.gr
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

12 374 Kč*

Dítě do 14 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 15

* Cena po nejvyšší slevě



� NOVINKA

� Dítě pobyt zdarma

� Pro všechny generace

� Vstřícný personál

� Oblíbené letovisko
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

14 342 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 16

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze

Sea Bird

KORFU � MORAITIKA

POLOHA
Příjemný a na našem trhu již dobře známý dvoupatrový
rodinný hotel se nachází v letovisku Moraitika. Nedaleko
hotelu jsou obchody, taverny, restaurace, bary, rychlá
občerstvení. Nejbližší minimarket je cca 100 m, autobusová
zastávka cca 200 m. Jen kousek je hotel Albatros, který též
máme v nabídce. 

UBYTOVÁNÍ
Celková kapacita je 71 pokojů pro 1–4 osoby. Pokoje 
pro rodiny jsou s palandou pro děti. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou s vanou nebo sprchovým koutem, 
WC, fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou, klimatizací 
(za příplatek), trezorem (za příplatek), balkónem 
nebo terasou s výhledem do zahrady, bazén, směrem 
na moře, letovisko, okolí a vnitrozemí.  

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, restaurace, vnitřní bar,
snackbar, venkovní terasa s posezením, internetový koutek 
a Wi-Fi v prostoru recepce (zdarma), bazén, dětský bazén,
slunečníky a lehátka (u bazénu zdarma, na pláži za poplatek),
dětské hřiště, zahrada, parkoviště, stolní tenis (zdarma),
elektronické hry a kulečník (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou bufetu. 

PLÁŽ
Písčitá pláž má místy oblázky nebo drobné kamínky, vstup
do moře je velmi pozvolný, ideální pro rodiny s dětmi 
a starší osoby. Pláž je lemována z jedné části stromy, které
poskytují přirozený stín.

SHRNUTÍ
Příjemný hotel, vyhledávané letovisko s pestrými možnostmi
stravování v místních tavernách, pěkné koupání.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 150 m 
Centrum: cca 300 m 

www.vtt.cz/rkor118
www.seabirdhotel.gr



KORFU � MORAITIKA

Hotel � Polopenze

Delfinia

� Akce Repeaters

� Přímo u pláže

� Klidné prostředí

� Oblíbené

� Rezervujte včas

POLOHA
Velmi příjemný a známý hotelový komplex se skládá 
ze tří samostatných budov. Nachází se v klidném prostředí, 
v krásné a dobře udržované zahradě. Nejbližší minimarket 
se nachází cca 100 m, autobusová zastávka cca 100 m 
od hotelu.

UBYTOVÁNÍ
V areálu je celkem 185 pokojů. 1-2 lůžkové pokoje mají
možnost 1 přistýlky, pokoje pro rodiny typu superior mají
palandu pro děti. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou 
s vanou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací 
(10.6.-10.9.), fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou, balkónem
nebo terasou s výhledem do zahrady, s bočním či přímým
výhledem na moře. 

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, výtahy, internetový koutek,
koutek s TV/SAT, vnitřní restaurace, snackbar a taverna 
u pláže, bazén, dětský bazén, venkovní jacuzzi, slunečníky 
a lehátka u bazénu i na pláži zdarma, dětské hřiště, 
animační programy, večerní zábavné programy, tenisové
kurty, fitcentrum. Wi-Fi je v areálu hotelu zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou švédského stolu. 

PLÁŽ
Areál je obklopen krásnou exotickou zahradou a olivovým
hájem, vedoucím až k vlastní písčito-oblázkové pláži 
s pozvolným vstupem do moře. 

SHRNUTÍ
Velmi oblíbený hotel, hned u moře s krásnou zahradou 
a milým personálem. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m
Centrum: cca 200 m 

www.vtt.cz/rkor119
www.delfiniahotels.gr
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

17 786 Kč*

Viz příloha Ceník str. 16

* Cena po nejvyšší slevě



� Repeaters

� Rodinná atmosféra

� Přímo u pláže

� Klidné prostředí

� Rezervujte včas
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Odlety
Praha

Odletové dny
Po, Čt, Pá
Počet nocí: 7, 10, 11

Dospělá osoba

Cena od

25 166 Kč*

Dítě do 12 let pobyt zdarma

Cena od

7 490 Kč

Viz příloha Ceník str. 16

* Cena po nejvyšší slevě

Hotel � Polopenze / možnost dokoupení plné penze a ultra all inclusive

Marbella Corfu

KORFU � AGIOS IOANNIS PERISTERON / MORAITIKA

POLOHA
Velmi známý, zrenovovaný hotelový komplex, který tvoří
hlavní budova a 5 vedlejších budov postavených ve stylu
moderní ostrovní architektury, leží v nádherné zahradě
lemované olivovými háji, ve svahu nad mořem. 

UBYTOVÁNÍ
V areálu hotelu je celkem 393 pokojů. Standardní pokoje 
pro 1-2 osoby, superior pokoje pro 2-3 osoby, rodinné pokoje
pro 2-4 osoby, 2ložnicové suites až pro 5 osob a další typy
(viz popisy na našem webu). Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou s vanou nebo sprchovým koutem, WC,
klimatizací, fénem, telefonem, TV/SAT, ledničkou, trezorem,
rychlovarnou konvicí, balkónem nebo terasou. Výhledy jsou
možné do zahrady nebo za příplatek směrem na moře.  

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí, salónky, výtahy 
(jen v některých budovách), konferenční sály, minimarket,
restaurace, bary a snackbary, kaplička Sv. Kateřiny, zahrada,
parkoviště, 3 bazény (2 se slanou vodou), 2 dětské bazény 
(se slanou vodou), slunečníky a lehátka u bazénu, na pláži 
a na terase zdarma, dětské hřiště, animační programy,
tenisové kurty, SPA & wellness, fitcentrum a další služby 
(viz náš web). Wi-Fi je v prostoru hotelu zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Formou polopenze nebo za příplatek 
možnost ultra all inclusive. Předem je též možné 
přikoupit si plnou penzi (viz popisy na našem webu).

PLÁŽ
Písečná i oblázková pláž byly oceněny modrou vlajkou EU, 
jsou ve vzdálenosti cca 5 minut chůze. Jsou snadno
přístupné od areálu po několika schodech a praktickým
bezpečným podchodem. 

SHRNUTÍ
Hotel s opravdu kvalitními službami a krásnou zahradou,
který je vhodný pro všechny generace. 

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 250 m 
Centrum: cca 2 km

wwww.vtt.cz/rkor120
www.marbella.gr




