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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
KorfuKorfu Helios SplendidHelios Splendid  KrakówKraków 30.07.202130.07.2021

06.08.202106.08.2021 18251825   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do KorfuKorfu dnia dnia 30.07.202130.07.2021  godz.  godz. 06:00 - 09:0506:00 - 09:05
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  KorfuKorfu   do do KrakówKraków dnia dnia 06.08.202106.08.2021  godz.  godz. 14:40 - 15:4514:40 - 15:45
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: BOUKARIBOUKARI
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Dwuosobowy z jednym lub dwoma łóżkami stDwuosobowy z jednym lub dwoma łóżkami st Odległość od plaży: Odległość od plaży: 164 m164 m

IdId: : 
11802 11802 
Opis hoteluOpis hotelu: : 
Hotel Helios Splendid z pewnością zadowoli turystów, którzy planują spokojne wakacje z drugą połówką bądź wypoczynek w rodzinnym gronie. Obiekt oferuje apartament oraz pokoje dwuosobowe zHotel Helios Splendid z pewnością zadowoli turystów, którzy planują spokojne wakacje z drugą połówką bądź wypoczynek w rodzinnym gronie. Obiekt oferuje apartament oraz pokoje dwuosobowe z
widokiem na morze lub ogród. Budynek położony jest 200 m od kamienistej plaży i morza. Tutaj dzieci mogą wziąć udział w lekcjach jazdy na nartach wodnych, a dorośli zanurkować, odkrywając pięknowidokiem na morze lub ogród. Budynek położony jest 200 m od kamienistej plaży i morza. Tutaj dzieci mogą wziąć udział w lekcjach jazdy na nartach wodnych, a dorośli zanurkować, odkrywając piękno
podwodnego świata. Gospodarze Helios Splendid oferują śniadania w formie bufetu, serwowane w ogrodzie, w cieniu pięknych drzewek oliwnych. Podczas śniadania hotel oferuje specjalniepodwodnego świata. Gospodarze Helios Splendid oferują śniadania w formie bufetu, serwowane w ogrodzie, w cieniu pięknych drzewek oliwnych. Podczas śniadania hotel oferuje specjalnie
wyselekcjonowane kawy, które palone są na miejscu, zapewniając tym samym niepowtarzalny początek każdego słonecznego dnia w uroczej Grecji. wyselekcjonowane kawy, które palone są na miejscu, zapewniając tym samym niepowtarzalny początek każdego słonecznego dnia w uroczej Grecji. 
AdresAdres : : 
BOUKARI 49080 BOUKARI CORFU GR BOUKARI 49080 BOUKARI CORFU GR 
Kategoria Click&GoKategoria Click&Go: : 
3 gwiazdki 3 gwiazdki 
Rozrywka i sportRozrywka i sport: : 
Wypożyczalnia rowerów* Wypożyczalnia rowerów* 
WyżywienieWyżywienie: : 
Bez wyżywienia Śniadania Bez wyżywienia Śniadania 
Wyżywienie infoWyżywienie info: : 
Bar Kawiarnia Restauracje Bar Kawiarnia Restauracje 
Udogodnienia w pokojuUdogodnienia w pokoju: : 
Klimatyzacja Ogrzewanie Zestaw do parzenia kawy i herbaty Prywatna łazienka Prysznic Ręczniki Balkon Sprzęt do prasowania Wifi Telewizor Telewizja satelitarna Lodówka Moski�era Klimatyzacja Ogrzewanie Zestaw do parzenia kawy i herbaty Prywatna łazienka Prysznic Ręczniki Balkon Sprzęt do prasowania Wifi Telewizor Telewizja satelitarna Lodówka Moski�era 
Udogodnienia w hoteluUdogodnienia w hotelu: : 
Liczba pokoi: 14 Wifi Kącik internetowy Parking Informacja turystyczna Wypożyczalnia samochodów* Sprzęt do grillowania Ogród Taras słoneczny Pralnia* Leżaki i parasole Gry planszowe / puzzleLiczba pokoi: 14 Wifi Kącik internetowy Parking Informacja turystyczna Wypożyczalnia samochodów* Sprzęt do grillowania Ogród Taras słoneczny Pralnia* Leżaki i parasole Gry planszowe / puzzle
Zameldowanie: od 12:00 Wymeldowanie: do 10:00 Zwierzęta są akceptowane. Bez dodatkowych opłat Udogodnienia dla niepełnosprawnych Zameldowanie: od 12:00 Wymeldowanie: do 10:00 Zwierzęta są akceptowane. Bez dodatkowych opłat Udogodnienia dla niepełnosprawnych 
OdległośćOdległość : : 
Centrum miasta: 100 m Neajbliżsyz przystanek: 2.5 km Plaża: 150 m Pole golfowe: 35 km Lotnisko Korfu 17,2 km Centrum miasta: 100 m Neajbliżsyz przystanek: 2.5 km Plaża: 150 m Pole golfowe: 35 km Lotnisko Korfu 17,2 km 
Atrakcje turystyczneAtrakcje turystyczne: : 
Pałac Achillion 12,8 km Wyspa Pon�konisi 14,8 kk Muzeum Mon Repos 16,8 km Korfu 25 km Pałac Achillion 12,8 km Wyspa Pon�konisi 14,8 kk Muzeum Mon Repos 16,8 km Korfu 25 km 
Dodatkowe InformacjeDodatkowe Informacje: : 
* Usługa płatna * Usługa płatna 
BagażBagaż : : 
Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa RyanAir/RyanAir Sun/Malta Air/Lauda Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25cm)Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa RyanAir/RyanAir Sun/Malta Air/Lauda Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25cm)
Możliwość dokupienia dodatkowo: - Pierwszeństwo wejścia na pokład i bagaż o wadze 10 kg (55x40x20cm) w cenie 156 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 120 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) - Bagaż rejestrowanyMożliwość dokupienia dodatkowo: - Pierwszeństwo wejścia na pokład i bagaż o wadze 10 kg (55x40x20cm) w cenie 156 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 120 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) - Bagaż rejestrowany
20 kg w cenie 420 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 270 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) LOT Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23cm) oraz małą torebkę (40x35x12cm) Możliwość dokupienia dodatkowo:20 kg w cenie 420 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 270 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) LOT Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23cm) oraz małą torebkę (40x35x12cm) Możliwość dokupienia dodatkowo:
- Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 430 PLN/szt. WizzAir Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20cm) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Wizz Priority i bagaż o wadze 10 kg (55x40x23cm) w cenie 120- Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 430 PLN/szt. WizzAir Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20cm) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Wizz Priority i bagaż o wadze 10 kg (55x40x23cm) w cenie 120
PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 100 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) - Bagaż rejestrowany 20 kg w cenie 440 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 295 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) Easyjet Cena zawiera bagaż podręcznyPLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 100 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) - Bagaż rejestrowany 20 kg w cenie 440 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 295 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) Easyjet Cena zawiera bagaż podręczny
(45x36x20cm) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 15 kg w cenie 460 PLN/szt. Smartwings Cena zawiera bagaż podręczny (56x45x25cm) oraz małą torebkę (40x30x15 cm, do 3 kg)(45x36x20cm) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 15 kg w cenie 460 PLN/szt. Smartwings Cena zawiera bagaż podręczny (56x45x25cm) oraz małą torebkę (40x30x15 cm, do 3 kg)
Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 250 PLN/szt. Aegean Cena zawiera bagaż podręczny (56x45x25cm) oraz małą torebkę (musi się zmieścić pod poprzedzającymMożliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 250 PLN/szt. Aegean Cena zawiera bagaż podręczny (56x45x25cm) oraz małą torebkę (musi się zmieścić pod poprzedzającym
fotelem) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 335 PLN/szt. Rezerwacja miejsc obok siebie: Rezerwacji miejsc obok siebie można dokonać samodzielnie na stroniefotelem) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 335 PLN/szt. Rezerwacja miejsc obok siebie: Rezerwacji miejsc obok siebie można dokonać samodzielnie na stronie
przewoźnika (usługa dodatkowo płatna) po potwierdzeniu rezerwacji.przewoźnika (usługa dodatkowo płatna) po potwierdzeniu rezerwacji.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


