Rejseinformation
Pris pr/prs. i delt dobbeltværelse
Enkeltværelsestillæg

Kr. 5.600
Kr. 1.500

Smuk natur

Vorbasse Seniorer
Korfu By

Præsentation af rejsen 4. apr. 2019 kl. 14:00 på Petersmindecentret, Hejnsvig

Kr. 5.600,Inkl. 3 udflugter
og ”All inkl.”

kr. 195

(Skal bestilles ved tilmelding og betales sammen med depositum
på kr. 1.200,-)

Årsrejseforsikring (Gouda) fra

04.10. 2019

arrangerer denne rejse for

Ny græsk miljøskat pr 1.1.2018, som er 1,5 - 3 € pr. rum pr/ nat.
Skatten betales direkte til hotellet ved ankomst.

Mulighed for tilkøb:
Afbestillingsforsikring:

NY DATO 27.09.–

Perlen i det Ioniske Hav

(Begrænset antal. Derefter kr. 2.200)

Prisen inkluderer
Samlet seating i fly, flyrejse t/r, måltid ombord på
flyet t/r, 20 kg bagage + 5 kg håndbagage, bustransport til hotel t/r, hotelophold med ”All. Inkl.” i værelser med balkon/terrasse, de 3 anførte udflugter
som beskrevet, olie/valuta tillæg. På rejsemålet benyttes Primo Tours dygtige danske rejseledere.
Ikke inkluderet:

Korfu

Den Gamle By

kr. 264

Udvidet forsikring, hvis udflugt til Albanien kr.

329

Hotel Ionian Park 3*** m/all inkl.
Hotellet ligger centralt i Gouvia få hundrede meter
fra kysten. Oprindelig en lille fiskerby, 8 km fra Korfu
By. Poolområdet med solsenge og parasoller i forlængelse af hyggelig have med oliventræer og pal- Hotel Ionian Park
mer. Alle værelser har balkon/terrasse, bad og toilet, hårtørrer, aircondition, køleskab, telefon, TV og
sikkerhedsboks (mod gebyr). Hotellet byder på flere
faciliteter såsom tennisbane, bordtennis, billard, Hotel Ionian Park
barer og dejlig solterrasse. Nogle faciliteter er mod
gebyr. Alle måltider og (lokale) drikkevarer inkl.


Kontaktperson hos SunCharter/Primo Tours
på denne rejse er :
Olav Hollenvad. +45 3015 3638.
Mail: oh@primotours.dk

Ipapanti kirken

Sidste tilmelding 05.06. 2019
(dog efter ”først til mølle”)

Tilmelding til

Birgit Pøl Nielsen
Tlf.: 40796099
Mail: birgitpoel@gmail.com
Rindumgaards Alle’ 3 · 6950 Ringkøbing
info@primotours.dk · Tel.: 8818 4618
Rejsegarantifonden: 2187

Rejsen arrangeres i samarbejde med Hejnsvig og Stenderup Krogager

Rejseplan & Udflugter
Korfu—En af de smukkeste græske øer
Korfu er en lille, grøn plet midt i Det Ioniske Hav, og er muligvis den smukkeste af
de græske øer. Når man begiver sig rundt på Korfu, vil man opleve et lille stykke af
paradis, grundet øens frodighed og den autentiske, lokale græske stemning—
iblandet italiensk indflydelse, da den italienske støvlehæl kun ligger 100 km vest
for Korfu.
Korfu har alt fra små bugter, historiske bygninger, frodige bjerglandskaber og lækre hoteller og restauranter.
Her er noget for alle, hvad enten man har lyst til at læse en god bog under oliventræet, eller er nysgerrig efter at opleve de lokale byer og øens spændende historie. Den vestlige del af øen byder på en lang række kulturelle oplevelser. Her er
der alt lige fra historiske bygninger og frodige naturområder til lækre sandstrande.
En mere kendt oplevelse for os danskere, er ferieresidenten Mon Repos. Før Grækenland overgik til at være en republik, var det den græske kong Konstantin og
dronning Anne-Maries feriested. I dag er residenten ikke længere beboet, men
den flotte have er en naturlig seværdighed, som I kommer til at opleve på turens
første udflugt, som går til Korfu By
Tidligere var De Ioniske Øer præget af jordskælv, som har været skyld i at flere af
de gamle historiske bygninger, er styrtet sammen. I dette tilfælde har Korfu By
været skånet, hvorfor byen er den ældste, bevarede by på De Ioniske Øer. Korfu
By blev i 2007 en del af UNESCOs Verdenskulturarv.
Afrejsedag fredag: afrejse fra Billund kl. 18:00. Hjemkomst kl. 17:15
Efter flyrejsen, hvor der er mad ombord, vil I ved ankomst til Korfu, blive mødt af
de danske rejseledere fra Primo Tours, der følger med til hotel Ionian Park, der
ligger på øens nordøstlige side kun få km. fra Korfu By. Dagen efter ankomst vil
der blive afholdt velkomstmøde, hvor ugens program bliver præsenteret.

Udflugt 1/2 dag.
pos.

Korfu By med besøg på fortet og parken ved Mon Re-

Vi lærer nærområdet og hovedbyen Korfu at kende. Korfu By har meget at byde
på, og denne udflugt vil give inspiration til flere besøg. Vi skal opleve byens gamle
fort og slentre igennem den nye og gamle bydel. Den Gamle bydel har en enestående atmosfære, og er bosted for mange lokale, der lever deres daglige liv her.
Hvis markedet er åbent besøger vi også det. Mange folkeslag har sat sit præg på
byen lige fra oldtiden til nu. Vi oplever også parken ved Mon Repos inden vi kører
tilbage til hotellet for at få frokost

Udflugt - Kanoni og Achilleion paladset. 1/1 dag inkl. frokost
I dag skal vi på en dejlig bustur. Vi kører til Acheilleion Paladset, hvor der vil være
en guidet rundvisning. Paladset er en del af Korfus historie, og noget af det smukkeste og mest bevarede på øen. Der vil være lidt tid på egen hånd, hvor der kan
nydes en skøn udsigt ind over Korfu by. Der bliver et stop ved lufthavnsbroen på
den anden side af Kanoni, hvor flyene kan opleves – når de flyver lige over hovedet på en. Der er også mulighed for at ligge sig i sandet, eller få en kop kaffe med
udsigten til Pontikonissi øen. I samme område findes et tidligere nonnekloster,
som er et af de mest fotograferende på øen. Turen afsluttes i Korfu By med en
dejlig sen frokost, inden vi returnerer til hotellet.

Udflugt – Ørundtur mod nord og vest. 1/1 dag inkl. frokost
En udflugt, hvor vi kombinerer den spændende historie med smukke naturoplevelser. Ruten og oplevelserne er tilpasset, så alle får stort udbytte af turen.
Vi besøger Paleokastrisa som er en utrolig smuk by på vestkysten. Der bliver tid på
egen hånd, da der er flere muligheder alt efter ønsker. F.eks. en sejltur imellem
grotterne på ca. 30 min (ca. € 10. ikke inkl.). Her er nemlig også mulighed for at
bade i de utrolig smukke bugter, eller man kan vælge at tage gåturen op på et
mindre bjerg hvor der klosteret af paleokatrisa ligger. Heroppe findes et smukt
udsigtspunkt. Efterfølgende går turen til ”Bella Vista” som er kendt for at være
det smukkeste udsigtspunkt på alle de ioniske øer. Vi ser ”Fredagskirken” hvor der
i dag bor rumænske nonner og senere Sidari, som er en af de større byer på den
nordlige kyst. Her er de berømte kærlighedskanaler som er helt unikke og naturskabte. Som det sidste stop på turen besøges den skønne havneby Kassiopi, som
rummer en masse lokal stemning.
I løbet af dagen får vi en god frokost.
Spændende udflugt til nabolandet , Albanien. 1/1 dag inkl. frokost.
Pris kr. 495,- inkl. frokost. (havneskat på €10,- betales under udflugten og er ikke inkl.)
Med bus til Korfu by, hvorfra der sejles 35 min. til Sarandë i Albanien. Efter ankomst til Albanien køres syd på mod Butrint national parken. Her vil der være en
dansk rundvisning i parken, hvor der kan ses flere arkæologiske fund. Parken er på
UNESCOS verdensarvsliste, og har den skønneste udsigt fra toppen, hvor der
også kan besøges et museum som besidder flere fund fra de forskellige tidsperioder. Senere kører vi tilbage til Sarandë hvor der nydes en lokal albansk buffet. Til
sidst besøges blue eye, som er et helt unik kildevæld op igennem bjergene. Det er
et helt specielt sted, som skal opleves, for at forstå hvor unikt det er. Til sidst afsluttes turen i Sarandë hvor der vil være tid på egen hånd. Efterfølgende kører vi
til havnen hvor turen går retur mod Korfu.
Husk udvidet rejseforsikring, da Albanien ikke er medlem af EU.

