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Servicii incluse:
Bilet avion cursă charter;
Taxe de aeroport – 95 €/pers.;
Transfer aeroport-hotel-aeroport;
7 nopți cazare;
Masa în funcție de hotelul ales;
Asistență turistică.

Blue Moon
Localizare:
Aceste apartamente sunt situate în centrul stațiunii Acharavi, la numai 150 metri de plajă. În imediata
apropiere se găsesc o multitudine de magazine, taverne, restaurante, fiind cea mai dezvoltată stațiune
din partea de nord a insulei.
Facilitati studio:
Apartamentele dispun de o mica gradina si de o terasa.
Facilitati camere:
Camerele și apartamentele dispun de chicinetă complet utilată, mini frigider, aer condiționat (contra cost – 5
euro/ camera/ zi – se achită la fața locului), grup sanitar și uscător de păr. Toate camerele dispun de terasă
sau balcon.
Pret de la 708 euro/ 2 pers

Noufaro
Localizare:
Apartamentele se afla la 150 m distanta fata de plaja, 22 km de capitala, Corfu Tow n si 23 km de aeroport.
Facilitati vila:
Apartamentele ofera oaspetilor sai gradina si o terasa.
Facilitati camere:
Toate camerele dispun de grup sanitar propriu, chicineta utilata complet, frigider, aer conditionat (contra
cost), uscator de par.
Pret de la 713 euro/ 2 pers
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Blue Lagoon Roda
Localizare:
Vila Blue Lagoon se află în centrul stațiunii Roda, la 200 de metri distanță față de plaja cu nisip. În
apropiere se găsesc multe magazine, taverne, restaurante. Vila se află la aproximativ 12 km față de Canal
D’Amour, un important punct de atracție al insulei.
Facilitati hotel:
Vila dispune de o piscină în aer liber, cu secțiune pentru copii, o terasă cu șezlong-uri și umbrele gratuit.
Hotelul dispune de snack bar, loc de joacă pentru copii, internet w i-fi gratuit în spațiile publice.
Facilitati camere:
Camerele sunt spațioase, dotate cu aer condiționat ( 5 euro/cameră/zi), o chicinetă complet utilată, ceainic,
toaster, cuptor cu microunde, frigider. În camere turiștii vor găsi și prosoape pentru baie. Camerele dispun
de grup sanitar propriu.
Pret de la 729 euro/ 2 pers/ Demipensiune

Vila Eleni Manesi
Localizare:
Eleni Manesi Apartments este situat in statiunea Ipsos, la 200 m de plaja.
Facilitati hotel:
Aparthotelul beneficiaza de 2km de plaja cu nisip si pietricele, premiata cu steag albastru si ofera
nenumarate posibilitati de petrecere a timpului, de la taverne in aer liber, baruri si cluburi de noapte, la
sporturi acvatice, ca w aterskiing, banana rides, ring rides, diving. Piscina uriasa este cu siguranta punctul
culminant al acestui hotel atragator. Tot la piscina vei gasi sezlonguri si un pool bar.
Facilitati camere:
Toate camerele au TV, frigider, chicineta cu plita electrica, vesela, grup sanitar propriu cu dus, aer
conditionat (optional, 6 Euro/camera/zi).

Pret de la 748 euro/ 2 pers

Vila Irida
Localizare:
Aceste studio-uri sunt situate la 800 m distanță față de plaja, intruna dintre cele mai renumite statiuni din
Corfu, Paleokastritsa. Zona de magazine și taverne este la numai 100 m distanță.
Facilitati studio-uri:
Studio-urile dispun de gradină, terasă, piscină.
Facilitati camere:
Toate camerele dispun de grup sanitar propriu, chicinetă utilată complet, frigider, aer condiționat (contra
cost, 5 euro/camera/zi), TV.
Pret de la 748 euro/ 2 pers

Vila Filoxenia
Localizare:
Filoxenia Mermaid Studios este localizat in statiunea Paleokastritsa, in nord-vestul Insulei Corfu.
Facilitati hotel:
Filoxenia Mermaid Studios ofera turistilor sai urmatoarele facilitati si servicii: piscina exterioara, bar,
internet, restaurant si supermarket in apropiere.
Facilitati camere:
Camerele sunt dotate cu: baie privata, televizor, mini-bar, aer conditionat.
Pret de la 748 euro/ 2 pers

River Studios Paleokastrisa
Localizare::
Studiourile River sunt situate de-a lungul drumului principal care duce spre stațiunea Paleokatrita. Sunt
înconjurate de vegetație luxuriantă verde, care oferă un peisaj de vis. La 800 m se află la cea mai apropiată
plajă, Lagrota din Paleokastritsa, iar plajă Plajă Agia Triadă la 1 km. În apropierea unității de cazare se
găsesc restaurante și un supermarket.
Facilitati studio::
Proprietatea oferă unităţi de cazare în sistem self-catering si dispune de gradină, parcare. În grădină sunt
disponibile șezlonguri gratuite.
Oaspeţii pot folosi gratuit facilitățile de grătar.

Facilitati camere::
Studiourile sunt dotate cu chicinetă utilată, minifrigider, balcon, TV, aer condiționat (contra cost), baie
proprie cu duș.
Pret de la 748 euro/ 2 pers

Silver Beach 3*
Localizare::
Situat în stațiunea Roda, acest hotel se află la doar 2 minute de mers de plajă și de centrul Roda unde
restaurante, baruri și magazine de suveniruri . Corfu Tow n este de 37 km, iar aeroportul la aproximativ 40
km. Atracția turistică, Canal D’Amour se află la 12 km de hotel.
Facilitati hotel:
Proprietatea este alcătuită din clădirea principală și anexă. Facilitățile hotelului includ o recepție de 24 de
ore, lift, sală TV, un restaurant, terasă exterioară, biliard și un serviciu de spălătorie. Există o piscină cu
tobogan precum și o piscină pentru copii , un snack bar la piscină și șezlonguri și umbrele de soare.
Facilitati camere::
Hotelul dispune de 60 de camere duble dotate cu cu o baie proprie, telefon , radio, balcon. AC,
seif – (contra cost).
Pret de la 927 euro/ 2 pers/ demipensiune

frigider și

Benitses Bay View 3*
Localizare:
Benitses Bay View se afla in regiunea Gastouri, la 8 km de centrul orasului Corfu, la 7 km fata de
Aeroportul International Ioannis Kapodistrias, la 9 km de portul din Corfu. Nu foarte departe, respectiv la
400 m fata de hotel exista cafenele, restaurante, supermarket-uri si magazine de suveniruri. In statia de
autobuz din apropierea hotelului, opresc la intervale regulate autobuze, dar numai in lunile de vara.
Facilitati hotel:
Hotelul Benitses Bay View combina cu succes frumusetea peisajelor, amabilitatea si ospitalitatea corfiana
cu servicii de 3 stele, punand la dispozitia oaspetilor sai urmatoarele facilitati: receptie 24 h, parcare,
internet Wi-Fi, seif, gradina, cafenea, restaurant, bar, piscina si teren de tenis.
Facilitati camere:

Camerele hotelului sunt confortabile, amenajate modern si ofera vedere la mare sau la gradina. Fiecare
camera este dotata cu: aer conditionat, telefon, internet Wi-Fi, TV si canale prin satelit, uscator de par,
frigider si balcon.
Pret de la 998 euro/ 2 pers/ all inclusive
Ariti Hotel 4*
Localizare:
Hotelul este localizat in Kanoni, la doar 4 km de Corfu Town.
Facilitati hotel:
Hotelul ofera oaspetilor sai restaurant, bar principal, bar la piscina, piscina exterioara, piscine pentru copii,
piscina interioara, centru SPA, teren de tenis, 2 sali de conferinte.
Facilitati camere:
Fiecare camera dispune de balcon, mini frigider, si baie spatioasa, aer conditionat, televizor, telefon cu linie
directa, uscator de par, room service, WiFi.
Pret de la 1015 euro/ 2 pers/ demipensiune

Hellinis Hotel 3*
Localizare:
Hellinis hotel este situat in Kanoni, la 200 m de plaja, la 3.5 km de aeroport, 4 km de centrul orasului si la 2
minute pe jos pana la cea mai apropiata statie de autobuz.
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de lobby mic, 2 lifturi, 24 ore room service, restaurant, seif, salon TV, piscina, bar la
piscina, parcare, rent a car.
Facilitati camere:
Camerele sunt dotate cu baie/dus, telefon, TV satelit, aer conditionat, radio, mini bar, uscator de par, serviciu
de desteptare automatic.
Pret de la 1042 euro/ 2 pers/ demipensiune

Paleo Art Nouveau 4*
Localizare:

Hotelul Paleo Art Nouveau 4* este situat la cateva minute de plaja cu pietricele si nisip, la 22 Km de Corfu
Tow n, capitala Insulei si la 23 Km de aeroport. La 200 m de hotel se gaseste un centru de scuba-diving,
precum si taverne, restaurante, magazine si baruri la cateva minute de mers pe jos.
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de urmatoarele facilitati: receptie, restaurant, snack bar, beach bar, lounge bar, 2 terase,
seif.
Facilitati camere:
Camerele sunt spatioase, modern mobilate si dotate cu baie proprie cu dus, televizor, radio, telefon, minifrigider (contra-cost), balcon, aer conditionat (contra- cost), seif (contra-cost), camerele triple au un pat
pliant ca extra bed. Camerele hotelului ofera vedere la mare!!
Pret de la 1048 euro/ 2 pers/ demipensiune

Golden Sands Hotel 3*
Localizare:
Golden Sands 3* este situat în superba stațiune Agios Georgios Argirades, aflată în partea de sud-vest a
insulei Corfu. Hotelul se află la o distanță de 33 km de orașul Corfu și la 31 km de aeroport.
Facilitati hotel:
Hotelul Golden Sands dispune de restaurant, cu preparate din bucataria greceasca si internationala, bar
interior, receptie 24h, schimb valutar, seif, serviciu “rent a car” (masini si biciclete), acces gratuit la internet
w ireless, zona de parcare pentru autoturisme si motociclete, piscine (inclusiv pentru copii), locuri de joaca
pentru copii, teren de tenis, zona de relaxare si divertisment.
Facilitati camere:
Golden Sands dispune de camere spatioase, cu aer conditionat, balcon si vedere la Marea Ionica sau la
piscina, precum si acces gratuit la Wi-Fi. Fiecare camera are TV prin satelit si frigider. Baile au cazi sau
dusuri si uscatoare de par.
Pret de la 1068 euro/ 2 pers/ all inclusive

Momento Kassiopi Resort 4*
Localizare:
Hotelul este situat in frumoasa insula Corfu , la doar 10 minute mers de satul Kassiopi, in apropiere se afla
plaja, magazine, restaurante, aeroportul este la aproximativ 38 km.
Facilitati hotel:
Hotelul ofera o varietate defacilitati precum: 4 piscine, o piscina pentru copii, sezlonguri si umbrele la
piscine, teren de tenis, sala de fitness, sauna, masa de billiard, tenis de masa, teren de baschet, rent a car,
market, internet, schimb valutar, aer conditionat, bar, restaurant, servicii receptie 24 de ore, seri tematice (
seara greceasca, quiz night, karaoke, bingo), seif la receptie.
Hotelul din anul 2014 figureaza in lantul Memento si au fost realizate renovari care ne face sa il clasificam
dupa standardele Christian Tour la 4*.
Facilitati camere:
Oaspetii se pot relaxa in camere spatioase, frumos decorate, care sunt complet echipate cu baie proprie,
televizor, frigider, aer conditionat (gratuit), balcon, telefon, uscator de par.
Pret de la 1179 euro/ 2 pers/ all inclusive

Amalia 3*
Localizare:
Hotelul Amalia este situat la 350 de metri de plajă Dassia, în apropierea centrului comercial al stațiunii, și la
10 kilometri de centrul istoric al insulei Corfu. Stația de autobuz se află la 50 de metri de hotel.
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de recepție 24 de ore, restaurant principal pentru servirea meselor, bar principal, piscină
exterioară, snack bar la piscină, parcare, internet gratuit în zonele publice.
Facilitati camere:
Camerele decorate modern sunt dotate cu aer condiționat gratuit, TV prin satelit, linie telefonică directă,
interner w i-fi gratuit, minifrigider , baie proprie și balcon/terasă.
Pret de la 1207 euro/ 2 pers/ all inclusive

Magna Graecia 4*
Localizare:
Hotelul este situat pe coasta de est a insulei, în zona Dassia, una dintre zonele cele mai populare de pe
insulă, la 13 km de capitala Corfu Town.
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de două piscine, piscină pentru copii, loc de joacă pentru copii, exchange, restaurant, bar,
bar la piscină, lobby cu TV, teren de tenis, parcare, magazine de suveniruri, room service, baby sitter,
spălătorie, coafor, masaj, serviciu rent-a-car, sală de conferințe, internet w i-fi in recepție (gratuit). Hotelul
organizează si programe de animație pentru turiști.
Facilitati camere:
Camerele dispun de aer condiționat (gratuit), telefon, TV satelit, frigider, seif în cameră (contra cost),
balcon, internet w i-fi (contra cost).
Pret de la 1285 euro/ 2 pers/ all inclusive

Akrotiri Beach 4*
Localizare:
Hotelul Akrotiri Beach este situat la 20 m de plaja, la 22 km de Corfu Tow n - capitala Insulei, la 23 km de
aeroport, 200 m fata de centrul scuba-diving. La cateva minute de mers pe jos veti gasi taverne, restaurante,
magazine si baruri, iar la 30 m de hotel este o statie de autobuz care face legatura cu capitala insulei.
Facilitati hotel:
Hotelul Akrotiri dispune de beach bar, terasa, cocktail bar, room service, receptie, seif, exchange, serviciu
rent-a car, parcare, magazin de suveniruri, 2 piscine, pool bar, snack bar, sezlonguri si umbrelute la piscina
si pe plaja, piscina pentru copii, loc de joaca in aer liber, tenis de camp, tenis de masa, inchiriere biciclete,
centru de diving (200m), sporturi de apa pe plaja, lobby cu salon Tv, seri de dans grecesc si muzica
greceasca au loc de doua ori pe saptamana.
Facilitati camere:
Constructia fiind amplasata pe insula, are o pozitie privilegiata, toate camerele, recent renovate, au o vedere
unica-spre mare. Exista mai multe tipuri de camere: camere standard, camere familiale, camere superioare
si aparatmente "Panoarma".
Toate camerele dispun de balcon, vedere lamare, aer conditionat, telefon direct, mini-frigider, TV satelit,
foehn.In camerele standard, extra bed pentru copil ( contra cost este dsiponibil la cerere).

Camerele familiale dispun de 2 dormitoare, interconectate, insa dispun de o singura baie. Este ideala pentru
o familie cu 3 copii.
Camerele superioare sunt amplasate pe partea estica a hotelului, cu vederi unice la mare. Ele au un confort
desosemit: mobilier delux, decor elegant. Dispun de televizoare LCD, laptop de 15 inch. Pentru copil se
poate solicita extra bed (contra-cost).
Apartamente "Panorama" - Acest tip de apartamente este foarte spatios, dispune de zona separata de
relaxare cu birou de lucru, plus un balcon de 16 mp, cu vedere uluitoare asupra marii. Apartamentele ofera
un decor deosebit, mobilier confortabil si o baie de lux. In plus, ele dispun de 2 televizoare LCD, DVD
player, laptop de 15 inch, internet, baie cu cada si seaparat dus, minibar, foehn.
Pret de la 1357 euro/ 2 pers/ demipensiune

Aquis Sandy Beach Resort 4*
Localizare:
Hotelul Aquis Sandy Beach 4* este situat la 30 m de plaja cu nisip din St. Georgios, la 22 km de aeroport si
Corfu Tow n. Aquis Sandy Beach Resort este hotelul ideal pentru cupluri si familiile care doresc o vacanta
relaxanta si odihnitoare, dar si cu distractie si animatie.
Facilitati hotel:
Hotelul are 562 camere recent renovate, ofera oaspetilor sai acces internet WI-FI in toate zonele hotelului,
laptop (de inchiriat), spalatorie, serviciu de trezire, baby-sitting, camera pentru bagaje, rent a car, doctor la
cerere (24 h), minimarket, magazin de suveniruri, 2 piscine exterioare, piscina pentru copii, loc de joaca si
club pentru copii (4-12 ani), teatru in aer liber, animatie, 2 terenuri de tenis, sala de gimnastica complet
echipata, biliard, sezlonguri si umbrele gratuite la piscina (la plaja se platesc), prosoape (piscina/plaja - cu
garantie). Animalele de companie nu sunt acceptate in hotel.
Waterpark: Pe langa serviciile si facilitatile de calitate pe care le ofera, Hotelul Aquis Sandy Beach Resort
dispune de 2 piscine, 1 piscina pentru cei mici si un Mini Water Park care va binedispune vacanta atat celor
mici, cat si celor mari. Cele 4 tobogane ale w aterparkului vor aduce multa distractie si voie buna celor mici
nu numai.
Facilitati camere:
Hotelul dispune de 614 camere:
-camere duble cu vedere la gradina/ la mare, confortabile cu 2 paturi sau cu pat matrimonial, cu baie
proprie, balcon/veranda. In acest tip de camere se pot caza maxim 3 persoane.Ele disoun de aer conditionat,
Tv satelit, telefon, acces gratuit la internet WI-FI, mini-frigider, foehn, seif.
-Camere familiale cu un singur dormitor, vedere la gradina. Dormitorul este separat de living.In acest tipde
camere se pot caza 3 persoane sau a 4-a persoana pe sosa in living.In plus, fata de camerele standard dispun
de Tv LCD, DVD player si extensie telefon in baie.
-camere familiale cu 2 dormitoare si living. In acest tip de camere se pot caza 5 persoane, a 6-a persoana se
poate caza pe sofa in living.
Pret de la 1436 euro/ 2 pers/ all inclusive

Roda Beach Resort & Spa 5*
Localizare:
Roda Beach Resort & Spa este situat la 36 km de orasul Corfu si de aeroport si la cateva minute de mers pe
jos de plaja din Roda.
Facilitati hotel:
Roda Beach Resort & Spa ofera oaspetilor sai 4 restaurante, 4 baruri, 6 piscine exterioare, 2 piscine pentru
copii, mini club, 2 terenuri de tenis, tenis de masa, volei pe plaja, polo de apa, centru SPA, magazine de
suveniruri, internet corner, rent a car, spalatorie, parcare.
Facilitati camere:
Camerele au fost complet renovate, au vedere la mare sau gradina si dispun de facilitati moderne. Toate
camerele sunt dotate cu aer conditionat, televizor, telefon, mini bar, seif (contra cost), baie cu dus sau cada,
uscator de par, balcon sau terasa.
Pret de la 1443 euro/ 2 pers/ all inclusive

