Griekenland, Corfu
3 mei, 11dagen (10 nachten) en 22 september, 8 dagen (7 nachten)
Corfu, gelegen in de Ionische Zee, is een idyllisch eiland, het meest groene van Griekenland. Perfect
om te genieten van een ontspannen vakantie. De uitgestrekte bossen, bergen en valleien, de typische
Griekse dorpjes, een wirwar van straatjes in Corfu-stad en het immer turquoise water…voor elk wat
wils.
Hotel Mareblue Beach**** is net een klein vakantiedorp, rustig gelegen in het noorden van het
eiland, in een schilderachtige baai. Het strand ligt op 20 meter, en een uitstapje naar de naburige
dorpjes Kassiopi en Acharavi kan met de shuttlebus van het hotel. De lobby en het hoofdrestaurant
werden vernieuwd net als de kamers. Bushalte op 400 m. Op ± 40 km van de luchthaven.
Faciliteiten: •Shop•Wasservice•Wifi (betalend) in een deel van het resort (gratis aan de receptie)
•Hoofdrestaurant (maaltijden in buffetvorm, Griekse en internationale keuken, 3x/week thema-avond,
showcooking)•Mediterraan à-la-carterestaurant•PizzeriaPoolrestaurant/snackbar•Lobbybar•Poolbar
•Deftige kledij gewenst voor het avondmaal (lange broek voor de heren)•Zoetwaterzwembad voor
families, zoetwaterzwembad voor volwassenen, kinderbad•Gratis ligzetels en parasols aan het
zwembad (betalend aan het strand)Gratis handdoekenservice (mits waarborg)•Betalend: biljart,
mountainbikes, spacentrum met massages en behandelingen, sauna en hamam
Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), tegelvloer, individuele airco, telefoon, wifi
(betalend), satelliet-tv, koelkast, koffie- en theefaciliteiten, safe (betalend) en balkon of terras
All-in: Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm. - Laat continentaal ontbijt (10-10.30u.).

- 3x/week thema-avond (Grieks, Italiaans en Aziatisch). - licht middagmaal in het
poolrestaurant. - 1x/verblijf avondmaal in het mediterraan à-la-carterestaurant. -v1x/verblijf
avondmaal in de pizzeria. - Snacks (14.30-16u.). - IJsjes (10.30-19u.). - Selectie van lokale
alcoholische en niet-alcoholische dranken (10.30-23u., speciale koffies betalend). - Tennis
(materiaal mits waarborg), pingpong, basketbal, beachvolley, minivoetbal, vogelpik,
petanque, fitness, aquarobic, yoga, zumba. - Animatie overdag en ’s avonds. - Miniclub (4-12
jaar, niet op zondag), minidisco. -De All In is geldig tot op het moment van vertrek.
Inbegrepen in de prijs: chartervlucht Zaventem naar Heraklion en terug – transfer naar hotel en terug
– aangegeven aantal overnachtingen all inclusive – Nederlandstalige begeleiding vanuit België –
btw – luchthaventaksen – annulerings- en bagageverzekering.
Prijs per persoon (minimum 20 deelnemers):
2-persoonskamer
Toeslag 1-persoonskamer
3 mei (11 dagen)
890euro
op aanvraag
22 september (8 dagen)
1123 euro
op aanvraag
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