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Viešbučio aprašymas
5* Viešbutis Mayor Capo di Corfu įsikūręs ant jūros kranto, Lefkimmi mieste. Šis kompleksas, idealiai tinka paplūdimio
poilsiautojams ir šeimoms. Iki centro apie 2 km. Korfu – Kerkyros (CFU) oro uostas yra maždaug už 45 km.
Kambariuose yra oro kondicionieriai ir centrinis šildymas, TV, seifas, mini baras, belaidis internetas. Svečiai gali mėgautis
vaizdu į jūrą iš balkono arba terasos. Kambariuose yra dvigulės lovos. Vonios kambariuose yra dušai, vonios ir plaukų
džiovintuvai.
Pavalgyti galima restorane, valgomajame, pusryčių kambaryje, kavinėje ir bare. Maitinimo tipas - viskas įskaičiuota. Bare
galėsite paskanauti gaiviųjų ir alkoholinių gėrimų.
Oro uostas: 42,0 km
Centras: 2 km (Lefkimis)
Paplūdimys: 10 m (10 m)
Turgus: 1000 m

Skrydžių laikai
Vilnius 11:30 – Korfu 14:20
Korfu 21:20 - Vilnius 00:10
Skrydžių laikai gali keistis priklausomai nuo skrydžius vykdančios bendrovės ir kitų veiksnių. Patikslinta informacija bus suteikta
artėjant kelionei.
Aviakompanijos sveikatos ir saugumo priemonės

Transportas
Korfu saloje labai patogu naudotis autobusai, dėl to, kad jų tinklas puikiai išvystytas. Galima keliauti vietiniais autobusais, kurie
vežioja po artimiausius rajonus, tokius kaip Kanoni, Perama, Saint Ioannis ar Afra. Tačiau yra galimybė pasinaudoti KTEL tinklo
autobusais, kurie nuveš jus į tolimesnius taškus, tokius kaip Saint Panteleimon, Glyfada, Kavos, Lefkimi ir daugybę kitų.
Taip pat labai patogu po salą keliauti automobiliu. Tai kur kas daugiau keliavimo laisvės suteikiantis būdas. Be to, automobilių
nuomos kaina saloje nėra didelė.
Jei automobilio nuomotis nenorite, galite rinktis taksi paslaugas. Į kai kurias salos vietas vežama už fiksuotą kainą, tačiau jei
būsite labiau įnoringi ir pasirinksite ne tokią populiarią kryptį, taksi vairuotojas įjungs taksometrą.

Lankytinos vietos
Korfu miestas – Korfu salos sostinė įtraukta į UNESCO ir pasižyminti labai įvairia architektūra. Kadangi sala ankščiau priklausė
Romos Imperijai, o vėliau ją valdė ir Prancūzija bei Didžioji Britanija, todėl mieste galima pamatyti labai įvairių laikotarpių
statinių. Korfu mieste taip pat galima pamatyti Rotušę, Bizantijos ir Archeologijos muziejus, Senają bei naujasias tvirtoves.
Azijos meno muziejus – Azijos meno muziejus yra vienintelis toks visoje Graikijoje. Šv. Mykolo ir Šv. Jurgio rūmuose įkurtas
muziejus duris atidarė 1927 metais, po to kai ambasadorius Gregorijus Manos padovanojo savo privačią kolekciją, kurioje tuo
metu buvo beveik 11 tūkstančių eksponatų.
Paleokastritsa - apie 25KM nuo Korfu miesto nutolęs kaimelis. Tai viena gražiausių vietų Korfu saloje, nes jis vis dar išlaikęs
tradicinio kaimelio įspūdį. Iš ten valtimi galima pasiekti keletą įspūdingų urvų. Vienas jų – tai Šv. Mikalojaus urvas. O vienuolyne,
kuris skirtas Šventai Mergelei, saugomos šventosios knygos, ikonos, drabužiai, šventųjų įrankiai.
Perithia kaimelis - Tai seniausia nuo XIV amžiaus nuolat apgyvendinta gyvenvietė Korfu saloje. Joje yra tik 130 rankomis
statytų namų, kurių vieni jau sugriuvę, kiti restauruojami. Kadangi kaimelį supa išskirtinis kraštovaizdis, jis įtrauktas į saugomų
paveldo objektų sąrašą.
Senoji tvirtovė - tai žymiausia pilis Korfu saloje, dirbtiniu grioviu atskirta nuo žemyninės dalies tam, kad geriau apsaugotų nuo
priešų. Į ją patekti buvo galima mediniu tiltu, o dabar jis pakeistas į 60 metrų ilgio kelią. Įėjimas į tvirtovę yra Spianada aikštėje,
kuri laikoma antra pagal dydį Europoje.
Saint Spyridon bažnyčia - jai būdinga venecijietiška architektūra, o jos varpinės bokštas yra aukščiausias miesto taškas.
Sakoma, jog Šventas Spiridonas net keturis kartus apsaugojo Korfu salą nuo Osmanų invazijos.
Gastouri kaimelis - maždaug apie 10KM nuo Korfu mietelio nutolęs kaimelis, išsaugojęs tradicines vertybes ir istoriją. Šioje
gyvenvietėje yra nuostabūs 1890 metais Austrijos imperatorienei Elžbietai pastatyti rūmai, kuriuose ji aštuonias vasaras slėpėsi,
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kol 1898 metais buvo nužudyta.
Aggelokastro - viena reikšmingiausių Bizantijos pilių Graikijoje. Pirmoji pilis šioje vietoje pastatyta XIII amžiuje, tačiau statinys,
kuris matomas šiandien datuojamas XVIII-XIX amžiumi. Jame galima apžiūrėti du didelius vandens rezervuarus ir kelias
bažnyčias, kurių viena įrengta urve.

Klimatas
Pavasarį ir rudenį, kai ne tik oras, bet ir vanduo jau būna šiltas, o paplūdimiai tuštesni, yra geriausias laikas apsilankyti šioje
saloje. Vidutinė temperatūra balandžio mėnesį siekia 19 - 20 laipsnių, rugsėjį - apie 28 laipsnius. Vasaros mėnesiais temperatūra
pakyla iki 31 - 35 laipsnių karščio.

Įdomūs faktai apie salą
- Korfu sala yra glaudžiai susijusi su senovės graikų mitologija. Anot mitų, graikų jūrų dievas Poseidonas kadaise įsimylėjęs
nimfą, vardu Kerkyra. Būdamas ūmaus būdo, Poseidonas ją pagrobė ir atgabeno į nežinomą salą, kuri vėliau buvo pavadinta
Kerkyros vardu. Korfu – tai itališkas salos vardas.
- Korfu - sala, kurioje yra rekordinis skaičius paplūdimių. Dabar suskaičiuota apie 119.
- Sala garsėja alyvmedžiais. 3% pasaulio alyvuogių aliejaus yra iš Korfu.

Maistas
Korfu salos maistas gali būti priskirtas tradicinei graikiškai virtuvei. Kelionės į šią salą metu nepamirškite paragauti graikiškų
Souvlaki šašlykų, sluoksniuoto bulvių, mėsos ir baklažanų apkepo Moussaka, graikiškų salotų bei medumi apipiltų baklavos
pyragaičių. Siūlome išbandyti šiuos restoranus: Romeos Cafe-Taverna, Kima Restaurant, My Habit, Old Times Cafe-Bar-Bistrot,
The Three Brothers, Klimataria.

Pastabos
Nurodyta kaina yra asmeniui. Pasiūlymas galioja tik užsakant dvivietį kambarį (2 suaugusiems asmenims). Esant kitiems
pageidavimams prašome kreiptis į agentūrą;
- Aviabilietai po išpirkimo negrąžinami. Keitimas už papildomą mokestį. Dėl išsamesnės informacijos teirautis pas kelionių
agentą prieš kelionės įsigyjimą.
- Kelionės kaina gali keistis priklausomai nuo skrydžio bilietų kainos bei viešbučio kainos pirkimo metu.
- Perkant būtina nurodyti tikslius asmens duomenis (vardas ir pavardė kaip pase), nes klaidų taisymas lėktuvo bilietuose yra
galimas tik už papildomą mokestį.
- Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą arba ATK. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės
metu, laikomas negaliojančiu. Reikalaujama, kad turisto asmens dokumentas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant
nuo kelionės pabaigos dienos. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu.
- Pasiūlymų kiekis pagal pateiktas kainas ribotas. Dėl užimtumo lėktuve ir viešbutyje teirautis kelionių agento
prieš įsigyjant kelionę.

COVID-19
Daugiau informacijos apie saugų keliavimą į Garikiją čia:
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