
TOESLAGEN: 11B: + € 151. KORTING: 3e volw. in kamer: niet mogelijk.
INBEGREPEN: vlucht Brussel-Corfu H/T; transfer LH-hotel-LH; hoteldien-
sten op basis half pension; 20 kg ruimbagage + 10 kg handbagage; Fuel 
Protection Programm.  NIET INBEGREPEN: maaltijd en drankje aan boord 
van het vliegtuig; verblijfstaks ter plaatse te betalen; reisverzekering. 
REISFORMALITEITEN: geldige identiteitskaart volstaat. OPMERKING: 
groepsreis via TUI. Verzekeringstarief: globale reisverzekering: 7% v/d 
totale reissom. Enkel annuleringsverzekering: 5,50% v/d totale reissom. 
Opstapplaats: luchthaven Zaventem. Bij reservatie officiële naam 
doorgeven!   

Griekenland  

Corfu

Op het prachtige Corfu voelt u zich als God in Griekenland. 
Het fantastische klimaat met een warme zon en een heerlijke 
zeebries draagt daar zeker toe bij. Maar Corfu heeft nog meer te 
bieden: paradijselijke baaien, stille kreken, natuurlijke stranden, 
ruige bergen en groene valleien. Corfu heeft een elegante 
hoofdstad met crèmekleurige zomerpaleizen, een wuivende 
palmenpromenade en oergezellige kasseistraatjes. Wij verblijven 
in Gouvia, een klein maar levendig vakantiecentrum, gelegen in 
een prachtige baai met een mooi strand. Er is ook een kleine 
vissershaven en een grote moderne jachthaven. Gouvia is één 
van de meest levendige plaatsen van Corfu.

HOTEL-INFO
PARADISE HOTEL CORFU***SUP
Ligging: 750 m van het strand, 400 m van het centrum van 
Gouvia, gelegen in een hellende zijstraat van de hoofdweg, 9 km 
van Corfu stad en 11 km van de luchthaven.

ACCOMMODATIE
1 gebouw met 2 verdiepingen, WiFi (gratis) in het hele resort, 
loungebar, tuin, zoetwaterzwembad, zonneterras met gratis 
ligzetels en parasols aan het zwembad, gratis handdoekenservice 
(mits waarborg). Restaurant met terras. Gratis: tafeltennis. 

STANDAARDKAMERS
Gerenoveerde kamers met badkamer (douche, haardroger),tegel-
vloer, individuele airco, WiFi (gratis), satelliet-TV, koelkast, safe 
(gratis) en balkon. 
Logies:
11B: tweepersoonskamer voor alleengebruik;
22A: dubbel kamer (max. volw.). 

MAALTIJDEN
Ontbijtbuffet, avondmaal in buffetvorm of met tafelbediening 
(afhankelijk van de bezetting).

BEOORDELING
Dit Griekse pareltje is klein en gezellig, gelegen op de flanken van 
een heuvel, in een groene omgeving met olijfbomen en palmbo-
men. Troeven : een ongedwongen sfeer, prachtig uitzicht en 
zacht geprijsd.  

Het favoriete eiland van keizerin Sisi ademt ook nu nog één en al romantiek uit.

Vliegreis 10 dagen
Vluchtduur Brussel - Corfu:

ca. 2 uur 30 minuten
Gemiddelde temperatuur:

mei 23º, sept. 27º

CAROLUS.BE

AFREIS
DATA

PRIJS PER PERSOON IN TYPE 22A
HALF PENSION

13/05/2022
Boek vóór 27/02 € 641
Boek vanaf 27/02 € 685

24/09/2022
Boek vóór 27/02 € 664
Boek vanaf 27/02 € 705

10-DAAGSE VLIEGREIS  

MINIMUM 20 DEELNEMERS VEREIST


