KORFU FAKULTATÍV PROGRAMOK 2019.

Albánia:
Szeretne megismerni más úticélokat is Korfu határán túl? Tartson velünk erre az egész napos
kirándulásra a rengeteg természeti csodával rendelkező Sarándéba – Albániába, mely a „Balkán
gyöngyszeme” -ként is ismert, és amely az UNESCO Világörökség kincse. Egy rövid hajóút után
megérkezünk Sarandéba, mely település az ókori város, Onchismou romjaira épült, majd modern
városként alapították újra az ottomán időszakban. A kirándulás során érdemes egy kis időt szentelni
Butrint városának is, melyet csodálatos épületei miatt szintén az UNESCO Világörökséghez sorolták. A
település egy folyókkal körülölelt zöldellő félszigeten található, mely folyók a Jón-tengerbe ömlenek
egy lagúnán keresztül. A Sarandeban található tradicionális étteremben elfogyasztott ebéd után
tovább indulunk a Blue Eye (Kék szem) forráshoz. Valaha a helyi elit pihenőhelyeként tartották számon
ezt a kirándulóhelyet, a mely buja növényzetéről, illetve smaragdzöld tengervizéről híres. Rövid időre
lehetőségünk lesz megpihenni a fák hűsítő lombjai alatt, majd visszaindulunk Korfu szigetére.
Felhívjuk gyermek(ek)kel utazó utasaink figyelmét, hogy az albán jogszabályok értelmében a
gyermekek országba történő belépése csak szülővel vagy azok írásbeli engedélyével (angol nyelvű
nyilatkozat) lehetséges!

Paxos, Antipaxos:
A görög mitológia szerint Poszeidon három ágú szigonyával kettéválasztotta Korfu hegyét, majd
elvonszolta azt dél-kelet felé, hogy szerelmi fészket készítsen belőle úrnőjének, Amphitritenek. Első
megállónk a rejtélyes barlangoknál lesz, ahol a történet szerint Poszeidon Amphritritét rejtegette, míg
ő maga a tenger védelmezésével volt elfoglalva. A barlangok belsejében a kristálytiszta vízben, illetve
a falakra tükröződő tenger látványában gyönyörködhetünk. Következő megállónk Anti-Paxos, ahol
lehetőség nyílik megmártózni a tengerben, vagy épp csak hátrad őlni, és gyönyörködni az elénk táruló
gyönyörű tájban és a sziget érintetlen nyugalmában. Utunk utolsó állomásaként Gaios-ba, Paxos
fővárosába érkezünk, mely napjainkban a “milliomosok édenkertjeként” is ismert, hiszen híresek és
gazdagok jönnek ide pihenni. A nyüzsgő kisvárosban alkalmunk lesz meglátogatni a helyi tavernákat
egy kellemes ebédre, vagy a helyi kézműves boltok egyikét.

Parga, Paxos:
Ezen a hajós kiránduláson egy csodás szigetet és egy szárazföldi ékszerdobozt ismerhetnek meg. Az út
Korfu keleti partja mellett vezet egészen a mesés kozmopolita Pargaba. Itt séta és vásárlási lehetőség
nyílik a szűk sikátorok között. Kihagyhatatlan egy csésze kávé valamelyik hangulatos tengerparti
sétányon. Az út folytatásaként Gaiosig hajókázhatunk, mely Paxos fővárosa.

Aqualand:
Töltsünk el egy feledhetetlen napot ebben a vízi oázisban, mely Európa egyik legjobb csúszdaparkja. A
program izgalmas csúszdák választékát kínálja mindamellett, hogy pihenési lehetőségre is van
lehetőség a medencék körül. Ne hagyja ki Görögország egyik legnagyobb hullámmedencéjét sem! Az
Aqualand gyönyörű, juharfákkal körülölelt környezetben várja kedves vendégeit.

Szigettúra:
Egésznapos autóbuszos kirándulás, amely megmutatja nekünk a sziget legszebb és legérdekesebb
tájait, helyeit és épületeit. A kirándulás során mindenképpen megtekinthetjük: Korfu város óvárosi
részét, Achillion Palotát (Sissi Palota), Paleokastritsa csodálatos táját, valamint Paleokastritsa
monostorát, Bella Vista csodálatos panorámáját, Kratsalos és Troumbetta településeit.

Jeep Safari:
A kirándulást egy rövid tájékoztatóval kezdjük (a jeepben nem szabad felállva utazni, tilos a dohányzás
stb.), majd megkezdjük utunkat Nisaki térségen keresztül Corifiot falucskájába, ahol egy rövid
kávészünetet tartunk. A rövid szünet után utunkat tovább folytatjuk a Pantokrator hegység felé, ahol
csodálatos panoráma vár ránk, messze a turisztikai forgatagtól. Olyan helyekre jutahatunk el ezen a
kiránduláson, amit csak jeepekkel lehet csak megközelíteni. Off-road túránk folyamán meglátogatjuk
Sinies kis eldugott falucskáját, ahol Korfu sziget rejtett kincseit lehet megtekinteni. Változatos tájakon
áthaladva megérkezünk egy tradicionális kis faluba, ahol egy rövid ebédszünetre megpihenhetünk. A
szünet után pedig elindulunk visszafelé a szállodánk irányába.
Fontos!
Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az északon elhelyezkedő szállodák programban eltérhetnek azoktól
a szállodáktól, mely a sziget déli részén találhatók.

Last Call Travel csupán közvetítői szerepet vállal a kirándulásokkal kapcsolatban. A kirándulások
aktuális programjáról, a kirándulásokon való részvétel feltételeiről, valamint az árakról a helyszínre
érkezéskor helyi képviselőnk ad tájékoztatást. A weboldalunkra feltöltött árak, indulási napok
tájékoztató jellegűek.
Magyar nyelvű idegenvezetést a kirándulásokon csak megfelelő létszámú jelentkező esetében
tudunk biztosítani. A minimum létszám kirándulásomként változik, erről minden esetben helyi
képviselőnk a helyszínen ad tájékoztatást. A gyakorlat szerint az indulás előtti napon lemondott
utazások esetében csak orvosi igazolás bemutatásával igényelhető visszatérítés a befizettet
részvételi díjból. Kérjük, tájékozódjanak a programok lemondási feltételeinek részleteiről helyi
képviselőnknél. Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a kirándulásokkal kapcsolatos panaszokat
kizárólag a helyszínen, képviselőinkkel tudják intézni. A helyi szervező fenntartja a jogot a program
változtatására.

