Почивка на остров Корфу, Гърция
Директни чартърни полети
Полети
Полет

Излита / час

Каца / час

Авиокомпания

София – Корфу

17:00

18:20

Bulgaria Air
Charter:

Корфу – София

19:10

20:30

Bulgaria Air
Charter:

* Трансфер летище – хотел – летище: Продължителност – около
45 минути на посока от Корфу до хотелите с автобус 3*/4*.

RODA PEARL RESORT (APARTMENTS)
Само на 100 метра от морето в курортното селище Рода.
Уютна територия, комфортни студия и апартаменти, интернет, басейн,
бар, качествено обслужване.

С включена безплатна застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ
8 дни / 7 нощувки
Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в студио (при 1-3 човека)
и в апартамент (при 4 човика) на база RО (само нощувка/без изхранване) и
летищни такси, за записвания до 31.07.2020 г.

ЛЕВА

Човек в
двойна
стая

Единичн
а стая

20.08-27.08
27.08-03.09
03.09-10.09
10.09-17.09
17.09-24.09
24.09-01.10
01.10-08.10

774
763
735
735
735
735
687

1192
1170
1113
1113
1113
1113
1019

3-ти
1 дете 2възрасте
12 г.
н
514
514
514
514
514
514
514

514
514
514
514
514
514
514

На човек в
апартамент с 2
спални (мин. 4
човека)
648
642
628
628
628
628
605

Цената е на човек в ЛЕВА и включва:
 Самолетен билет с директен чартърен полет на авиокомпания Bulgarian
Air Charter;
 Самолетен билет с директен чартърен полет на авиокомпания Bulgaria
Air;
 Регистриран 20 кг багаж и 10 кг ръчен багаж с размери 55/40/23 см;
 Летищни такси;
 7 нощувки на база RO (само нощувка/без изхранване);
 Трансфер летище – хотел – летище;
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистънс с ДЗИ;
 Представител на туроператора с български език;

 Включена застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ с покритие за

първите 1000 лв. на човек от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУЪРЪНС ГРУП“.
Цената не включва – препоръчани допълнителни услуги, резервирани
по желание:
 Целодневна обзорна екскурзия гр. Корфу и дворецът Ахилион –
Канони – 70 лв. за възрастен и 35 лв. за дете от 2-12 години;
 Целодневна екскурзия до Канала на любовта в Сидари и
Палеокастрица – 65 лв. за възрастен и 32 лв. за дете от 2-12 години;
 Целодневна екскурзия до Албания – Саранда, Бутринт и Ксамил –
180 лв. на човек;
 Целодневен круиз до островите Паксос и Антипаксос – 70 лв. за
възрастен и 35 лв. за дете от 2-12 години;
 Целодневен круиз до Синята лагуна и Сивота с възможност за
гмуркане – 75 лв. за възрастен и 45 лв за дете от 2-12 години;
 Входна такса за двореца „Ахилион“ – около 5 евро, заплаща се на
място;
 Входна такса за Старата крепост – около 6 евро, заплаща се на място;
 Билет за разходката с лодка – около 10 евро на човек (деца до 4 години
– безплатно), заплаща се на място;
 Входна такса за Бутринт – около 4-5 евро (500 леки), заплаща се на
място;
 Билет за разходка с корабче с прозрачно дъно – около 15 евро за
възрастен / 8 евро за деца 2 – 12 г.;
 Застрахователни суми и премии, и административни такси при
доплащане за застраховка “Отмяна на пътуване” (по желание на
клиента) за сумата на пакета над 1000 лв. е 8,00 лв. от страна на
индивидуален клиент от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУЪРЪНС
ГРУП“.
Цената не включва – задължителни доплащания:

 Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета.

Цените са калкулирани с параметри 400 щатски долара/тон;
 Общинска такса – заплаща се на рецепция и се определя и променя
едностранно, без предупреждение от местната общинска
администрация – 0.50 евро на стая на ден;
 В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания
и други допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в
разумна степен преди сключването на договора и може да се наложи да
бъдат заплатени от пътуващия като напр. туристически такси, градски
такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от
борда на пристанища и летища, цената на входните билети за
туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на
обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в
автобусите или самолетите и др.

RODA PEARL RESORT (APARTMENTS)
На около 100 метра от морето в курортното селище Рода.
Уютна територия, комфортни студия и апартаменти, интернет, басейн,
бар, качествено обслужване.
Местоположение
На около 100 метра от морето в курортното селище Рода, на 33 километра от
центъра на град Корфу и на 35 километра от летището. Недалеч от хотела
има много магазини, барове, таверни.
Настаняване
Общо 27 стаи в 2 триетажни сгради.
В стаите: кухненски бокс (електрическа печка с 2 горелки, съдове,
електрическа кана), климатик, безплатен Wi-Fi интернет, мини хладилник,
душ, сешоар, сейф (безплатно), мебелиран балкон / тераса.
 Studio(~15 кв. м.) Кухня, двойно легло или 2 единични легла.

Studios 3 pax (~20 кв. м.) Кухня, двойно легло или 2 единични;
сгъваемо легло за трети човек.
 Apartment 2-Bedrooms (~30-35 кв. м.) Кухня, 2 отделни спални. Едната
с двойно легло, второто с 2 единични легла.
Почистване на стаите - 3 пъти седмично, смяна на спално бельо - 2 пъти
седмично.


Хотелски услуги
 Басейн със сладка вода
 Рецепция
 Wi-Fi интернет в общите части - безплатно
 Автобусна спирка на 100 м
 Басейн
Плаж
 Пясъчен плаж на 100 м.
 Чадъри – срещу заплащане
 Шезлонги – срещу заплащане
За деца
 Детска секция в басейна
Заведения
 Основен бар
 Сателитна телевизия в бара
Удобства в стаите
 Почистване на стаите - 3 пъти седмично, смяна на спално бельо - 2
пъти седмично.
 Кухненски ъгъл
 Мини хладилник
 Душ
 Wi-Fi интернет - безплатно







Балкон/тераса
Климатик
Сейф - безплатно
Сешоар
Чайник

Допълнителна информация
 Приемат се карти на Visa и ΜasterCard
 Настаняване с домашни любимци
 Няма подходящи условия за хора с увреждания
Екскурзии Корфу Сезон 2020
Препоръчителното записване и заплащане е препоръчително за всички
екскурзии.
Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 20
туриста.
Всички екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място, при налични
свободни места. Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум
събрани туристи.
Екскурзия

Вид

Цена за
възрастен

Цена дете 2 – 12г.

лева

лева

Обзорна
екскурзия гр.
Корфу дворецът
Ахилион Канони

Целодневна

70

35

Екскурзия до

Целодневна

65

32

Канала на
любовта в
Сидари и
Палеокастрица
Екскурзия до
Албания –
Саранда,
Бутринт и
Ксамил

Целодневна

180

180

Круиз до
островите Паксос
и Антипаксос

Целодневна

70

35

Круиз до Синята
лагуна и Сивота
с възможност за
гмуркане

Целодневна

75

45

Обзорна екскурзия гр. Корфу – дворецът Ахилион – Канони (целодневна
екскурзия)
70 лева/ 35 лева ( деца 2 – 11,99 г.)
Отпътуване около 13:30 часа за столицата на острова – Керкира (Корфу).
Посещение на двореца „Ахилион“ – лятната резиденция на императрица
Елизабет (Сиси), построена през 1890 г. В чест на Ахил – любимият герой на
императрицата. Посещение и фотопауза на полуостров Канони.
Пешеходна обиколка на столицата Керкира с местен екскурзовод: площад
„Спианада“ – сърцето на града и най-големият площад на Балканите;
галерията с арките „Листон“ – едно от най-романтичните кътчета на града,
копие на парижката улица „Риволи“; Старата крепост, свързана с
Венецианската окупация; дворецът „Св.св. Георги и Михаил“, където днес се

помещават Музеят на азиатското изкуство; църквата „Св. Спиридон“ –
закрилник на града, спасил го от турците, чумата и глада.
Цената включва: трансфер; екскурзоводска беседа на български език.
Цената не включва: входна такса за двореца „Ахилион“ - 6 евро, заплаща
се на място; входна такса за Старата крепост – 6 евро, заплаща се на
място; разходи от личен характер.
Екскурзия до Канала на любовта в Сидари и Палеокастрица
(целодневна екскурзия)
65 лева/ 32 лева ( деца от 2 – 11,99 г.)
Отпътуване около 13:30 часа за Палеокастрица – един от най-оживените и
красиви курорти на острова, за който легендата разказва, че на негово място
се намирал древният град Алкинос. На този бряг бродил Одисей, запленен от
приказния остров. Посещение на манастира „Пиги“ (извор), построен през
1225 г. – великолепен пример за гръцка религиозна архитектура. Според
легендата Богородица спасила светата обител и местните жители от
нашествието на пирати, като вкаменила кораба им.
При подходяща температура – възможност за разходка с лодка с разглеждане
на пещерите в залива, срещу допълнително заплащане.
Отпътуване за Сидари и фотопауза до Канала на любовта.
Цената включва: трансфер; екскурзоводска беседа на български език.
Цената не включва: билет за разходката с лодка: 10 евро на човек / деца до
4 години – безплатно; разходи от личен характер.
Екскурзия до Албания – Саранда, Бутринт и Ксамил ( целодневна
екскурзия)
180 лева на човек
Ранно отпътуване за пристанището на гр. Корфу, откъдето групата се качва
на корабче тип комета и се отправя към албанския бряг. След около 30

минути пристигане на граничния контрол на пристанището в Саранда – един
от най-известните албански курорти, разположен край просторен залив на
Йонийско море с крайбрежна алея, етнографски музей, градска порта, руини
на антична синагога. Отпътуване за Бутринт с местен екскурзовод.
Разглеждане на археологическия комплекс, включен в листата на ЮНЕСКО
като един от най-добре запазените гръко – римски градове на Балканите:
храмът на Асклепий, Баптистерият, Нимфеонът, Театърът, Лъвската порта,
Акрополът с археологискея музей. Връщане към Саранда и посещение на
Ксамил – красиво кътче от Южна Албания, състоящо се от кокетно селце,
няколко заливчета и 4 малки островчета. Морето е плитко, топло и прозрачно
с множество рибки. Заливчетата са покрити с бял пясък. До островчетата
през топлите дни може да се иде с лодка или с водно колело. Свободно време
за разходка, плаж и обяд. Връщане в хотела на Корфу.
Цената включва: трансфер, екскурзоводско обслужване, обяд в ресторант
без включени напитки.
Цената не включва: Входна такса за Бутринт: 4-5 евро/500 леки - заплаща
се на място; разходи от личен характер.
Круиз до островите Паксос и Антипаксос (целодневна екскурзия)
70 лева / 35 лева ( деца 2 – 11,99 г.)
Целодневна екскурзия с продължителност около 8 часа, която включва круиз
с корабче, с посещение на остров Антипаксос с възможност за плуване в
кристално чистите и топли води на Йонийско море; разглеждане на Сините
пещери, остров Паксос и посещение на столицата на острова – Гайос.
Свободно време за обяд. Връщане в хотела.
Цената включва: трансфер; екскурзоводска беседа на български език.
Цената не включва: разходи от личен характер.
Круиз до Синята лагуна и Сивота с възможност за гмуркане (целодневна
екскурзия)

75 лева / 45 лева (деца 2 – 11.99 г.)
Отпътуване с кораб за Пещерата Муртос, където по време на Втората
световна война гръцките военноморски кораби са се криели. Пристигане след
около 25 минути до пещерата, кратко разглеждане, след което ще се
отправим към нашата втора спирка – един от най-красивите заливи с
кристално чисти, тюркоазено-сини води. Тук ще имаме кратка почивка за
около 1 час. За желаещите ще има възможност за гмуркане или просто да
поплуват в прекрасните сини води на лагуната.
Нашият малък круиз ще продължи бавно покрай малките заобикалящи
острови, докато достигнем очарователния плаж на Св. Параскеви или още
познат сред местните като „Бела Врака“ . Тук отново за любителите на
гмуркането ще бъдат осигурени шнорхели и маски, за да опознаят морето
около магичния остров.
Включен обяд по време на круиза: пиле на грил, дзадзики, салата, хляб, вино
и безалкохолни напитки за децата.
След лекия обяд, ще се отправим към нашата последна спирка – живописно
рибарско селище Сивота, с множество магазинчета, в които ще можете да се
потопите.
Цената включва: трансфер; круиз с кораб; екскурзоводска беседа на
български език; обяд на борда на кораба.
Цената не включва: разходи от личен характер.
ПРОГРАМА
Ден 1
Полет от България до Корфу. Излитане от летище София с директен чартърен
полет София – Корфу. Кацане и трансфер до избрания хотел.
Продължителност на трансфера – около 45 минути. Настаняване. Свободно
време. Нощувка.
Ден 2

Информационна среща с Вашия представител на място. Свободен ден за
плаж и почивка. Нощувка.
Ден 3
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна
екскурзия, по желание: Целодневна обзорна екскурзия – гр. Корфу – двореца
Ахилион - Канони. Връщане в хотела. Нощувка.
ДЕН-4
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна
екскурзия, по желание: Целодневна екскурзия до Канала на любовта в
Сидари и Палеокастрица. Връщане в хотела. Нощувка.
Ден 5
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна
екскурзия, по желание: Целодневна екскурзия до Албания – Саранда,
Бутринт и Ксамил. Връщане в хотела. Нощувка.
Ден 6
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна
екскурзия, по желание: Целодневна екскурзия до островите Паксос и
Антипаксос. Връщане в хотела. Нощувка.
Ден 7
Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна
екскурзия, по желание: Целодневна екскурзия до Синята лагуна и Сивота с
възможност за гмуркане. Връщане в хотела. Нощувка.
Ден 8
Освобождаване на хотела. Трансфер до летището. Излитане от летище Корфу
с директен чартърен полет Корфу – София.

