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Korfu sala vienos ziedos 

Korfu ir neliela Grieķijas sala, kuru no viena krasta apskalo Jonijas, bet no otra – Adrijas jūra. 

64 km gara, 32 km plata. Kā jau dienvidos – tur ir silts, kad mēs vēl mētelīšos sildāmies, bet 

vasarās lielā mitruma dēļ (apkārt taču jūras) ir karsts mūsu izpratnē, tāpēc  mums 

pieņemamākais ceļojuma laiks uz Korfu ir  maijs, septembris. Pirmais, ko Korfu pamana , pro-

tams, ir dabasskati.  Zilais ūdens, zaļie kalni, skaistie līči un maijā arī ziedošie krūmi un koki. 

Korfu  viss ir tuvu, pat, ja izvēlētā viesnīca nav jūras krastā, jūra pavērsies no jebkuras vietas, jo 

uz salas ir divas ainavas – jūra un kalni. Jo augstāk kalnos, jo skaistāks skats. Protams, uz jūru. 

Ne velti Džeralda Darela skaistākās grāmatas sarakstītas vērojot dzīvo dabu tieši šajā salā. Ro-

mantiskā un šarmantā Korfu vecpilsēta ir apburoša un tajā ir apvienojies gan Francijas šarms, 

gan Itāļu arhitektūra un citas ietekmes, kas padara to neatkārtojamu. 

Ceļojuma datumi: 30.05. – 06.06.2019 
7 naktis viesnīcā Yannis 3* brokastis un vakariņas 

https://www.hotelyannis.gr/ 
Tiešais lidojums no Rīgas  
Cena 449 EUR personai.. 
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Cenā iekļauts:  

▪ Lidojums 

▪ 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

▪ transfērs: lidosta – viesnīca - lidosta 

▪ standarta numuriņš ar skatu uz dārzu 

▪ ēdināšana brokastis un vakariņas 

Papildus izmaksas: 

▪ Apdrošināšana  

▪ Ekskursijas 

▪ Personīgie izdevumi 

Ekskursiju saraksts: 

 

Albānijas kruīzs 45 eur par personu 

Paksos Antipaksos kružs 40 eur par personu 

Paradīzes pludmale 40 eur par personu 

Zilā lagūna – Parga 45 eur/par personu 

Korfu salas apskates ekskursija 45 eur/par personu 

Korfu pilsētas apskates ekskursija 30 eur/par personu 
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