V tuto chvíli aktuální nabídka : ostrov Korfu
Postupně budeme doplňovat další nabídky.

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno, IČO 47903678
Tel. 542 219 200, telfax: 542 219 201

Korfu – Barbati – apart. dům Margarita
letecky z Brna

Apartmánový dům Margarita patří k jedněm z nejoblíbenějších domů v oblasti Barbati. Je situován v klidném prostředí s
menší zahradou. Součástí je bazén s dětskou částí. Výhled z domu je opravdu krásným zážitkem.
Vybavení: apartmánový dům nabízí dvoulůžková studia, každé studio má vybavený kuchyňský kout (lednička, vařič,
základní nádobí), sociální zařízení (sprcha, WC) a balkon. Nabízené pokoje mají výhled na moře v ceně. Klimatizace je
možná za příplatek 5 Euro/den/pokoj. Možnost wi-fi připojení zdarma.
Stravování: vlastní. Možnost dokoupení večeří nebo polopenze na místě. Cena večeře je 13 eur/osoba/den, polopenze je
za 16 eur. Snídaně je kontinentální, proto polopenzi tolik nedoporučujeme, ale večeře jsou bohaté, klienti mají výběr z
českého jídelního lístku a to 1 z 10 předkrmů, 1 z 20 hlavních jídel a desert, kávu, či zmrzlinu - také výběr. Restaurace je
350 m od domu.
Pláž: oblázková pláž se nachází 250 metrů od domu. Lehátka a slunečníky jsou za poplatek.

Termín
03.06.-13.06.
13.06.-24.06.
24.06.-04.07.
04.07.-15.07.
15.07.-25.07.
25.07.-05.08.
05.08.-15.08.
15.08.-26.08.
26.08.-05.09.
05.09.-16.09.
16.09.-26.09.

1. a 2. osoba

13.000
13.900
14.200
14.500
14.500
14.800
14.500
14.800
14.500
14.500
13.500

10.660
11.398
11.644
11.890
11.890
12.136
11.890
12.136
11.890
11.890
11.070

Děti do 2 let bez nároku na sedačku v letadle a v transferu platí pouze 690 Kč.

Cena zahrnuje: ubytování ve studiu s možností vlastního vaření, leteckou dopravu Brno-Korfu-Brno VČETNĚ TAX,
PALIVA A EMISNÍCH POPLATKŮ, transfer z/na letiště v Řecku, služby delegáta CK v místě pobytu, zákonné pojištění CK
proti úpadku

Cena nezahrnuje: komplexní pojištění včetně storna 30 Kč/osoba/den, pobytovou taxu
SLEVA 18% ZE ZÁKLADNÍ CENY PLATÍ DO 19.12.2018 – již odečtena z ceny

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, TEL./FAX: 542219200-1
e-mail: brno@likidistravel.cz, prodej@likidistravel.cz, IČO: 47903678
touroperátor: CK EKOBRNO

