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SMARAGDOVÝ  OSTROV  KORFU 

 
LAST   MINUTE – rozlúčka s morom 

letecký zájazd k Iónskemu moru pre tých, ktorí v lete nestihli, alebo chcú ísť ešte raz... 
TERMÍN: 

30.9.-7.10.2021 a 3.-7.10.2021 

CENA: 
4noci/5dní – 399 €   

7nocí/8dní – 499 €    

V cene je zahrnuté: letenka, letiskové poplatky, príručná batožina a batožina do podpalubia 20 kg, ubytovanie v 

2-lôžkovej izbe, polpenzia, transfer z letiska a naspäť, slovenský sprievodca.  

Možné príplatky: 1-posteľová izba 20 €/noc, cestovné poistenie 4 €/deň, povinný príplatok: 1,50 €/deň/izba–po-

vinná miestna daň. 

Ubytovanie: *** hotel ponúka menšiu súkromnú pláž a bazén s ležadlami. Nachádza sa uprostred sviežej zelene. 

Izby sú klimatizované, s balkónom, výhľadom na more, jednoducho zariadené, s príslušenstvom, TV a chladnič-

kou, bezplatné Wi-Fi. Hotel má vonkajšie priestory na stolovanie s krásnym výhľadom na záliv Perama, bar pri 

bazéne a pri pláži. Pochutnať si môžete na jedlách gréckej i medzinárodnej kuchyne. 

More má teplotu 23°, denná teplota môže dosiahnuť cca 28°C.  

 

V čase voľna odporúčame pešiu prechádzku do blízkeho mestečka Perama s obchodíkmi, tavernami a kaviarňa-

mi, ale aj najfotografovanejším miestom ostrova – Myší ostrov, na ktorý sa môžete plaviť loďou a kláštor Vla-

cherna, ku ktorému sa ľahko dostanete cez kamenné mólo. Neďaleko kláštora stojí vila Mon Repos, rodný dom 

nedávno zosnulého princa Phillipa, manžela britskej kráľovnej Alžbety II, dnes múzeum. Láka na bohatú histó-

riu, ale aj iónske poklady, či ruiny antických chrámov v okolí. Vo vile prebývala aj cisárovna Sissi, pokiaľ si ne-

chala postaviť na milovanom ostrove svoj vlastný oslnivý palác Achilleion. Tu sa zdržiavala až do r. 1898, kedy 

bola zavraždená. Dnes je tu múzeum a očarí vás aj nádhernými záhradami, ktoré boli prerobeného jeho druhým 

majiteľom, nemeckým cisárom Viliamom II. Poskytujú nádherný výhľad do šíreho okolia, pri dobrej viditeľnosti 

až do Albánska a na grécku pevninu.  

 

Nechajte sa zlákať krásou smaragdového Korfu, najzelenejšieho ostrova Grécka. Vďaka krištáľovo čistému tyrky-

sovému moru, farebným oleandrom, olivovníkom, historickým pamiatkam je právom nazývaný aj šperkom Gréc-

ka, ktorý nikdy nestratí svoj lesk. Nádhernú smaragdovú farbu mu dodáva viac ako 3 milióny olivových stromov, 

Romantické pobrežné zákutia obmývajú všetky odtiene modrej farby mora. Korfu si vás zaručene podmaní úžas-

nou súhrou farieb, vôní, histórie, tradícií a pohostinnosťou domácich obyvateľov. 
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