
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Corfu
In de voetsporen van keizerin Sissi

Al jarenlang is Corfu een geliefd vakantiedoel. Van de
Ionische eilanden is deze bestemming de bekendste. U vindt hier
een prachtige, afwisselende natuur: bergen in het noorden en
ontelbare olijfgaarden en cipressen in het zuiden. De bochtige
kustlijn, met een diepblauwe zee en schitterende baaien is prachtig!
Hoofdstad Corfu-stad, heeft een Venetiaanse uitstraling en biedt een
mengelmoes aan cultuur. Gedurende deze 8-daagse standplaatsreis
logeert u in het 4* hotel Ithea Suites in de baai van Ermones. Van
hieruit maakt u prachtige excursies die hieronder per dag worden
beschreven. Tijdens deze week laten wij u de mooiste plekken van dit
bijzondere Griekse eiland zien en wellicht schrijft u ook nog in voor
een excursie naar ALBANIË. Alle excursies per comfortabele
touringcar, met kundige chauffeur en een Duitstalige gids. Ook
tijdens deze reis wordt u vergezeld door eigen Zuiden/Jacobs
reisbegeleiding.

Dag 1 - Zaterdag 21 september

Limburg – Düsseldorf – Corfu

8 dagen vanaf
€ 1.098,- p.p.

Inclusief
Bustransfer vanuit Limburg naar en
van Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf - Corfu met
Condor incl. taxen en belastingen

20 kg. ruimbagage

Vervoer ter plaatse per comfortabele
touringcar

7 nachten op basis van halfpension in
4* hotel Ithea Suites

Halve dagtocht Corfu-stad inclusief
“het Zomerpaleis van Sissi”

Hele dagtocht naar het noorden

Hele dagtocht naar het zuiden
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Met vertrouwen op reis!

Vanuit uw Limburgse opstapplaats per touringcar naar Düsseldorf
voor de een vroege (06.45 uur onder voorbehoud) rechtstreekse
vlucht met Condor naar Corfu. Bij aankomst volgt de transfer (ca. 20
km) naar 4* hotel Ithea Suites aan de westkant van het eiland bij
Ermones op ca. 18 km. van de hoofdstad Corfu. Het hotel beschikt over
receptie, restaurant, bar, binnen- en buitenzwembad, fitness, sauna,
diverse sportfaciliteiten en gratis WIFI. (zie ook
www.itheasuiteshotel.com. U logeert (op basis van halfpension) in
een juniorsuite met zeezicht voorzien van alle faciliteiten. Diner in het
hotel.

Dag 2 - Zondag 22 september

Corfu – stad inclusief Sissi paleis

Vanochtend brengen wij u meteen naar het zomerpaleis van Sissi.
Wie heeft de film niet gezien…? Daarna laten wij u kennismaken met
de mooie gelijknamige hoofdstad van het eiland. Meer dan 600 jaar
werd Corfu overheerst door de Veneziërs en dat is nog duidelijk
zichtbaar. U vindt hier talrijke forten, musea, kerken, veel verschillende
bouwstijlen en een mooi park. Talrijke winkeltjes en terrassen nodigen
uit voor een bezoek. De middag is vrij te besteden. U wilt hier deze
week ongetwijfeld nog eens terugkomen. Diner.

Dag 3 - Maandag 23 september

Hele dagtocht naar het zuiden

Een hele dagtocht die u naar het zuiden brengt. Ver weg van de
moderne stad Corfu komt u vandaag in de ziel van het eiland. Mooie
dorpen die als vogelnesten tegen de heuvels lijken geplakt. Er is o.a.
een stop in het hooggelegen authentieke dorp Chlomoss. Na een
wandeling door de smalle steegjes bereikt u het hoogste deel van het
dorp van waaruit u een schitterend uitzicht heeft. Diner in het hotel.

Dag 4 - Dinsdag 24 september

Vrije dag of minicruise

Vandaag beslist u zelf wat u doet. Blijft u lekker rondom het hotel, of
kiest u om in te schrijven op een optionele excursie waarbij u vanuit
Corfu stad gaat cruisen naar de eilanden Paxos en Antipaxos (kosten
ca. 45 euro p.p.) Diner.

 

Dag 5 - Woensdag 25 september

Hele dagtocht westkust met o.a.
Sinardes & Pontikonissi

Zuiden/Jacobs reisbegeleiding vanuit
Limburg gedurende de gehele reis

Duitssprekende reisleiding ter
plaatse.

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Hoteltax: per nacht p.p. € 3,- ter
plekke te voldoen

Verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten

Fooien

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)
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Hele dagtocht naar het noorden 

Ook het noorden van Corfu is een bezoek meer dan waard. Een
panoramaroute voert u door het groene landschap, langs
schilderachtige dorpjes en mooie stranden. De rijke vegetatie zorgt
voor een afwisselend landschap. Via de Trumbeta bergpas bereikt u
Paleokastritsa, voor velen de móóiste plaats aan de westkust. U
bezoekt het hoog gelegen mannenklooster Theotokou (uit 1300), een
bijzonder voorbeeld van de Griekse kloosterarchitectuur. Een mooie
dag met talrijke fotogenieke panorama’s. Elke bocht is een
feestje! Diner in het hotel.

 

Dag 6 - Donderdag 26 september

Vrij OF gaat u mee naar ALBANIË (optioneel)

Vandaag heeft u de mogelijkheid om optioneel in te schrijven voor
een bezoek aan Albanië! Wanneer komt u hier nou? De overtocht
duurt ca. 1 uur en dan laten we u o.a. Butrinti (Unesco!) zien. En talrijke
typische dorpjes, archeologische vondsten, tempels vol mozaïeken,
theater etc. Inclusief lunch, visum transfer, overtocht, gids etc. zijn de
kosten ca, 75 euro p.p.) Diner in het hotel.

Dag 7 - Vrijdag 27 september

Hele dagtocht westkust met o.a. Sinardes & muiseiland 

Tijdens deze dagtocht bezoekt u o.a. het bergdorp Sinardes en kunt u
zich in het Volkenkundemuseum laten informeren over Corfu’s
inwoners en gebruiken. Dan naar Kanoni een mini schiereiland
waarop het nonnenklooster Vlacherna staat. Door een smalle dam is
dit verbonden met Pontikonissi (muiseiland) waar u te midden van de
cipressen een 13e eeuws kerkje aantreft. (Het wordt muiseiland
genoemd vanwege de vorm die vanuit de lucht goed zichtbaar is).
Diner in het hotel.

Dag 8 - Zaterdag 28 september

Corfu – Düsseldorf – Limburg

Na het ontbijt volgt de transfer naar de luchthaven waar u om 11.25
uur met Condor terugvliegt naar Düsseldorf. Bij aankomst om 13.00
uur wacht de Jacobs touringcar op u om u terug naar Limburg
brengen.

 

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 20

U reist gegarandeerd met
Zuiden/Jacobs reisbegeleiding.

De deelnemers kunnen van
Zuiden/Jacobs Reizen zijn óf een
combinatie van Zuiden/Jacobs
reizigers én deelnemers van onze
Duitse agent.
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Hotelinformatie

Ithea Suites ****

Het hotel beschikt over receptie, restaurant, bar, binnen- en
buitenzwembad, fitness, sauna, diverse sportfaciliteiten en gratis WIFI.
(zie ook www.itheasuiteshotel.com. Verblijf in een juniorsuite met
zeezicht voorzien van alle faciliteiten.

Hotel verzorging: Halfpension
Juniorsuite met zeezicht: geen toeslag
Eenpersoonskamertoeslag: € 180,-

Hotel website: http://www.itheasuiteshotel.com/
Hotel adres: Ermones 491 00, Griekenland
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