EXCURSII OPTIONALE
MARELE TUR AL INSULEI
Achillion – Paleo – Lakones–Makrades
Pe urmele împărătesei Elisabeta a Austriei, cunoscuta, de asemenea, sub numele de Sisi, vom ajunge la satul Gastouri și vom vizita
Palatul Achilleion, fosta resedinta de vara a imparatilor austrieci. Palatul, numit astfel după legendarul semizeu grec Ahile, și statuia
lui formează atracția Achilleion-ului. Atat palatul cat și muzeul abundă in picturi și statui ale lui Ahile, atât în sala principală cat și în
grădinile generoase si ilustrează scene eroice și tragice ale războiului troian. Vom admira frescele și elementele valoroase ale
decorațiunile originale, inclusiv multe obiecte personale ale imparatilor imperiului austro-ungar.
Înaintând spre coasta de vest vom vizita mănăstirea bizantină din satul Paleokastritsa. Micul muzeu ecleziastic al mănăstirii, cu
icoane bizantine rare, cărți sfinte și alte relicve este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din insula Corfu. Coborind de la
mănăstire spre plaja Paleokastritsa, o pauza de cafea va fi foarte apreciata, ne vom odihni si vom admira peisajul.
Vom ajunge apoi, la muntele Arakli, la 400 m deasupra satului Paleokastritsa, un loc cu vedere panoramica uluitoare, Lakones,
denumit si „Bella Vista“ - unul dintre cele mai pitoresti popasuri de pe insulă. Ne vom opri pentru a imortaliza aceste imagini
frumoase ale crestelor inverzite și văilor adanci cu luciul Marii Ionice pe fundal. Vom continua turul nostru prin plantatii de maslini,
orangerii și migdali, cu o scurta vizita la Makrades - sat tradițional corfiot. Flora Corfiota este cu adevarat impresionanta, de aceea
Corfu este una dintre cele mai verzi zone din Grecia.
Ordinea opririlor va fi anuntata de catre ghidul insotitor.
La sfarsitul acestei zile superbe, turistii vor fi preluati cu transfer, pentru a fi condusi in statiunile si la hotelurile unde sunt cazati.
Bilete de intrare:

Nu sunt incluse. 5 euro.

Ce luam cu noi:

Pantofi confortabili, protectie pentru soare, aparat foto.

Mese si bauturi:

Nu sunt incluse.

Tipul excursiei:

Cultura, istorie, traditie, shopping.

Program informativ:

09.00 – 18.30.

Pret excursie:

TBA

CROAZIERA PESTERILOR ALBASTRE – INSULELE PAXI SI ANTIPAXI
Vacanta dumneavoastra in insula Corfu, ar fi incompleta fara o croaziera pe mare.
Potrivit mitului grec Poseidon a tăiat cu tridentul lui vârful insulei Corfu, și a târât-o spre sud-vest, pentru a crea un cuib al dragostei
pentru amanta lui Amphitrite.
Prima oprire a zilei vă va duce în interiorul acestor misterioase pesteri albastre (pesterile marine), unde legenda spune că Poseidon a
ascuns-o pe Amphitrite în timp ce el proteja Marea Ionică. Peșterile sunt încântătoare, cu apele lor intens albastre și inaltimile.
A doua oprire a zilei este în Anti-Paxos. Aici puteți înota în apele cristaline sau va pueti relaxa si bucura de peisajul incantator. Puține
locuri in ziua de azi sunt binecuvântate cu liniștea acestei insule neatinse.
Ultima oprire a zilei este Gaios, orașul capitala al insulei Paxos. Cunoscut mai recent ca paradisul milionarilor, locul celor bogati si
faimosi, este, de fapt, un orasel plin de viață, ticsit de magazine, baruri și restaurante, un loc excelent pentru a încerca bucătăria
tradițională grecească sau sau pentru a cumpara suveniruri fabricate pe insula, dar si pentru plaja si baie in mare.Intoarcerea in
portul Insulei Corfu va fi in jurul orei 19.00.
Ordinea opririlor va fi anuntata de catre ghidul insotitor.
La sfarsitul acestei zile superbe, turistii vor fi preluati cu transfer, pentru a fi condusi in statiunile si la hotelurile unde sunt cazati.
Bilete de intrare:

Inclus in pretul excursiei.

Ce luam cu noi:

Pantofi confortabili, protectie pentru soare, aparat foto, costum de baie.

Mese si bauturi:

Nu sunt incluse.

Tipul excursiei:

Mare, soare, odihna, shopping.

Program informativ:

09.00 – 19.00.

Pret excursie:

TBA

AQUALAND - WATER PARK
Infinitul Marii Ionice transportat în mod artificial în inima insulei Corfu, mai precis in satul Ag. Ioannis, pe drumul principal spre
Glyfada, Aqualand este o oază de 75.000 mp - unul dintre cele mai uimitoare parcuri acvatice din Europa. Indiferent ca esti copil sau
nu, indiferent ca esti inotator de performanta sau nu, aici este locul in care iubitorii jocurilor acvatice nu se pot plictisi, există
numeroase opțiuni disponibile, cum ar fi: Giant Slides, Multislide, Black Hole, cele patru Twistere, The Kamikazes, The Hydri-tub,
Crazy River, Lazy river, două noi slide-uri Free Fall, jacuzi de mari dimensiuni si cea mai mare piscina cu valuri din Europa.
Copiii au propriile lor zone acvatice: bazin mare de mică adâncime, toboganele pentru copii, rampa plata, caracatița alunecoasa,
broscuta care tipa, cipercute - dus. Ei se pot distra, de asemenea, in interiorul parcului la locul de joaca aventura, castelul pentru
sarituri, sala de jocuri video sau in zona de 3.000 mp pentru mini-mașinute. Pentru toți cei care doresc să se distreze impreuna cu
familia, Aqualand ofera două jocuri noi: Family Rafting și Deep Blue Kayac.
Salvamari calificați au grijă de siguranța tuturor vizitatorilor si exista servicii dedicate celor cu nevoi speciale. Apa este schimbată
zilnic și este filtrata continuu.
Veți găsi, de asemenea, șezlonguri și umbrele gratuite, vestiare și dușuri spațioase, dulapuri cu încuietori de siguranță, cafenele,
fast-food, restaurant și gelaterie, magazine tip boutique, mini-market și magazin pentru foto-imprimare rapida.
AQUALAND. Prospețime unică și bucurie pentru cei care doresc să aibă o experiență de neuitat.
Bilet de intrare:

Inclus in pretul excursiei.

Ce luam cu noi:

Pantofi confortabili, protectie pentru soare, aparat foto, costum de baie.

Mese si bauturi:

Nu sunt incluse.

Tipul excursiei:

Mare, soare, odihna, sporturi nautice.

Program informativ:

09.30 – 19.00.

Pret excursie:

TBA

LAGUNA ALBASTRA SI GRECIA CONTINENTALA
Pentru aceia dintre dumneavoastra care cauta o croaziera spre Grecia continentala, o experienta unica la pesterile marine si plaje
fantastice.
Croaziera de 25 minute pe mare pana la pesterile marine de la Mourtos, unde, in timpul celui de-al 2 lea razboi mondial vasele de
lupta grecesti au stat ascunse sub far. In continuare, vasul ne va duce la Laguna Albastra intr-unul dintre cele mai pitoresti golfuri
ale Greciei, locul unde a fost realizat filmul cu acelasi nume, pentru baie in marea de culoarea smaraldului si plaja. Vasul va acosta
aici timp de o ora. Croaziera continua in ritm lent printre multe insulite si se va opri apoi la fermecatoarea plaja St. Paraskevi. Pentru
cei ce doresc sa exploreze marea din jurul acestei frumoase insule vor fi puse la dispozitie echipamente de snorkeling. Masa frugal,
tip bufet, va fi servita pe vapor de catre echipajul acestuia (pui pe gratar, tzatziki, salata, paine, un pahar de vin pentru adulti si o
bautaura racoritoare pentru copii)
Ultima oprire va fi in satul Sivota – un pitoresc sat pescaresc cu multe magazine de suveniruri. Pe drumul de intoarcere pe langa
insulele din marea Ionica, veti descoperi dovezi ale lupetelor purtate de greci pe mare pentru apararea insulei, multe vase au fost
scufundate si relicvele lor se afla si astazi pe fundul marii.
La intoarcere, nava va opri pentru fotografii in dreptul insulei Pontikonisi (Insula Soarecelui) si a Manastirii Vlacherna.
Intoarcerea in portul Insulei Corfu va fi in jurul orei 19.00 unde sunteti asteptati de autocare pentru a va duce la hotel.
Bilet de intrare:

Inclus in pretul excursiei.

Ce luam cu noi:

Pantofi confortabili, protectie pentru soare, aparat foto, costum de baie.

Mese si bauturi:

Masa inclusa. Bauturile se platesc separat.

Tipul excursiei:

Mare, soare, odihna.

Program informativ:

09.00 – 19.00.

Pret excursie:

TBA

BARCA CU PODEAUA DE STICLA KALYPSO STAR + SHOPPING IN ORASUL CORFU
Best seller pentru familiile cu copii. Aceasta este o combinație de două excursii într-una singură: pe langa vizita in orașul capitala al
insulei Corfu, beneficiati de: o croazieră subacvatica, un spectacol cu scafandri, un spectacol cu lei de mare și o mini croazieră în
jurul insulei Vidos, pentru a admira privelistea spectaculoasa a orașului Corfu.
Transfer cu autocar cu aer condiționat, de la hotelul d-voastra in orașul Corfu. Aici, in portul vechi, opresc toate autocarele, la 10 de
metri de barca și la 150 de metri de zona comercială si tot aici va sunt explicate toate detaliile excursiei (numele locului în care
tocmai am ajuns și de unde pleaca autocarul la finalul excursiei noastre, cum se ajunge in orașul vechi Corfu, la ce oră pleacă barca
cu podeaua de sticla și, de asemenea, despre cum se preschimba biletele cu carduri de îmbarcare). Călătoria cu barca durează
aproximativ o oră, iar în timpul rămas (aproximativ 3 ore), veti dispune de timp liber pentru cumpărături in orașul Corfu sau pentru
vizitarea unor obiective de interes: cele două cetăți venețiene, piata principala a orasului (Spianada), Esplanada (Liston), cu
numeroasele sale cafenele sau unele dintre numeroasele biserici cu decorul lor elaborat.
Kalypso Star este o barca special construit pentru croaziere subacvatice. Aceasta nu este un submarin, ci o barca speciala cu 3
carene, care poate găzdui 49 de pasageri in cursul unei călătorii. Este fabricata din aluminiu și material transparent incasabil și
controlata de instrumente de cea mai mare precizie.
Cu ferestrele sale largi, Kalypso Star ofera tuturor turistilor, indiferent de vârstă sau capacitatea fizică, posibilitatea de a explora și a
se bucura de lumea subacvatica, cu o varietate nesfârșită de pești și plante.
Barca pleacă din portul vechi al orașului Corfu. Este nevoie de aproximativ 5 minute pentru a ajunge în spatele insulei Vidos (o mica
insulă vizavi de portul vechi) și acolo unde barca incetineste pentru primul contact cu flora si fauna bogata a Marii Ionice.
Aproximativ 5 minute mai târziu, vom ajunge la recif, unde ne oprim pentru primul spectacol cu scafandrii cu experiență care înoată
printre pești, ii hrănesc și ne arată unele dintre cele mai ciudate forme de viață subacvatice: homari, stelute de mare și caracatițe. În
continuare, ne deplasam spre locul unde intalnim leii de mare, pentru al doilea spectacol. Acestia sunt nascuti în captivitate și este
cu adevărat minunat modul în care trăiesc acum liber în largul mării. Veti avea parte de un spectacol unic, leii de mare înoata, se
scufunda, sar si se joaca in mediul lor natural. Pe drumul de intoarcere veti admira privelistea celor doua fortarete ale orasului vechi.
Bilet de intrare:

Inclus in pretul excursiei. Plecare in fiecare ora intre 10.00 si 17.00

Ce luam cu noi:

Pantofi confortabili, protectie pentru soare, aparat foto, costum de baie.

Mese si bauturi:

Nu sunt incluse.

Tipul excursiei:

Mare, soare, odihna.

Program informativ:

Minim 5 participanti. Dureaza o ora

Pret excursie:

TBA

