SZIGET KÖRÚT AUTÓBUSSZAL
Egésznapos kirándulás a sziget legcsodálatosabb helyeire. Első állomásunk a
Sissi kastély. A kert és a múzeum megtekintése után kóstolóval egybekötött
látogatást teszünk egy Koum-kouát likőrgyár bemutatótermében. Ezt követően utunkat Paleokastritsa felé vesszük, ahol másfél órás szabadidő keretében
lehetőség nyilik ebédelni (az ebédet az ár nem tartalmazza), és fakultativ motorcsónakozásra a csodálatos öblökben, barlangokban. Ezután látogatást teszünk egy férfi szerzetesmonostorban, utolsó állomásunk pedig a Bella Vista
kilátó, ahonnan Európa egyik legcsodálatosabb panorámája tárul elénk.

BBQ HAJÓKIRÁNDULÁS
A 180 fős fából készült hajó a sziget déli részéről, Benitses kikötőjéből indul.
Utunk először a Görög szárazföldre vezet, ahol a homokos tengerparton kellemes fürdőzéssel, napozással, különböző vizisportokkal tölthetjük a délelőttöt. Közben a legénység ebédet készit nekünk ( grillen sült csirke, disznóhús,
görögsaláta, tzatziki ). Ebéd után továbbindulunk Dél felé a szárazföld mentén. Kis időre megállunk a Kék Lagunánál, ahol lehetőség lesz megmártózni
a kristálytiszta vizben, és ugrálni a hajóról, majd továbbhajózunk a hires Kék
Barlanghoz. Utunk során a legénység gondoskodik a jó hangulatról és a vidám programokról. Ezen a vidám programon az ebéd, és annak ideje alatt
felszolgált ital ( bor, cola ) árát a befizetett összeg tartalmazza.

VÁROSNÉZÉS VACSORÁVAL
Félnapos városnézés keretében megismerkedünk a sziget fővárosával, majd
a korfui hagyományokkal. Első állomásunk a Kanoni félsziget lesz, ahonnan
csodálatos kilátás nyilik a Korfu jelképévé vált Vlacherna kolostorra és a
Pontikonissire. Programunk a Mon Repos Palota megtekintésével folytatódik, majd a főváros központjából gyalogos városnézésre indulunk. Sétánk
során érintjük a Kormányzósági Palotát, a hires Esplanadat, a Szent Spiridon
Székesegyházat, majd 1 órás szabadidő következik, aminek lejárta után
Aerostatóba látogatunk el, ahol egy gyönyörü panorámájú tavernában a vacsora elfogyasztása után egy hangulatos folk klór müsoron veszünk részt. /
Az ár a belépőket, a vacsorát és a müsort is tartalmazza/

GÖRÖG FOLKLÓR EST
A vacsorával egybekötött folklór műsor a sziget egyik leghiresebb éttermében,
a Gloupos Tavernában kerül megrendezésre. Vendégeinknek többfogásos vacsorát szolgálnak fel (előételek: tzatziki, taramosalata, görög kolbász, feta sajt,
görög saláta, főétel: csirkesült krumplival, desszert), a helyi bor korlátlan
mennyiségben fogyasztható. Az étkezés után a sziget legnevesebb tánccsoportjának, az Alkinos együttesenek az előadását tekinthetik meg, majd
elsajátithatnak néhány görög táncot. Az esten felcsendül majd a hires buzuki
is, és a görög előadók a helyi slágerek mellett nemzetközi dalokkal is szórakoztatják a kikapcsolódni vágyókat .

AQUALAND
A több, mint 120e m2-en elterülő vizividámpark az egész család számára igazi
kikapcsolódási lehetőség. 40 féle csúszda és élménymedence várja a kicsiket és
a nagyokat. Szabadesés, kamikaze, rafting, twister, fekete lyuk, lusta folyó és
még sorolhatnánk a játékokat. A világ harmadik legnagyobb hullám medencéjében 2 méter magas hullámok hátán ringatózhatunk. A legkisebbekre is
gondoltak, a Kalóz kaland felejthetetlen élmény a kis gyerekeknek. A parkban
található napernyők külön dij nélkül használhatók. Gyorséttermek üzemelnek
egész nap.

BÚVÁRKODÁS
Ha szeretne megismerkedni a Ión-tenger élővilágával és a viz alatti világ rejtelmeivel, próbálja ki a palackos merülést profi búvárok kiséretében. Korfu
észak-keleti partjainál, egy búváriskola oktatói bemutatják a felszerelést és
annak használatát. Rövid gyakorlás után 5-6 méter mélyre merülnek kis
csoportokban.

ALBÁNIA
Útunk során kb. 1 órás hajókázás után érjük el Albánia legdélebbi és az első
világháború előtt Görögországhoz tartozó városát, Agii Sarandát.
Megérkezésünk után lehetőségük nyílik egy fakultatív kirándulásra, mely
során ellátogathatnak Butrintba, ahol a 2000 éves múlttal rendelkező római
kori város régészeti ásatások után feltárt épületeit, szobrait tekinthetik meg.

KALYPSO STAR EGYÉNILEG
A 18 méter hosszú üvegfenekű hajó betekintést nyújt a tenger alatti világba,
óriás ablakain keresztül, természetes környezetükben láthatjuk a különböző
halakat, polipokat, homárokat. Gyakorlott búvárok úsznak a hajó körül, a
halak között. A hajó fedélzetéről fóka showt láthatnak. A program 1 órás, a
Vidos sziget mellett hajókázhatnak, a visszaúton pedig megcsodálhatják
Korfu város panorámáját a két erőddel.

PARGA-PAXOS, PAXOS-ANTIPAXOS
Két különböző hajókirándulás a Ión-tengeren, festői szépségű tájakon.
Parga-Paxos: hosszabb hajóút a görög szárazföldön fekvő Parga
városába, majd Paxos szigetére, mely megőrizte eredeti szépségét, idilli
környezetét.
Paxos-Antipaxos: rövidebb hajóút a Korfu szomszédságában található
két kicsi szigetre, Paxosra és Antipaxosra, mely út során a tenger
kristálytiszta vize és a csipkézett partok ámulatba ejtik az idelátogatókat.

