
CORFU BELVEDERE *** 
Pekný hotel s panoramatickým výhľadom na more a okolie, je postavený nad menšou 
kamienkovou plážou, od ktorej je oddelený pobrežnou komunikáciou.  Slnečná terasa pred 
hotelom ponúka možnosť oddychu a slnenia, ako aj bazén so slanou vodou. Centrum 
rušného letoviska Benitses je od hotela vzdialené približne 3 km, zastávka miestnej 
autobusovej linky je priamo pred hotelom. Benitses ponúka svojim návštevníkom rušné 
centrum plné obchodov, barov, taverien, reštaurácií a možností večernej zábavy. Nadšenci 
histórie si prídu na svoje výletom k zámku Achilion - sídlu cisárovnej Sissi, vzdialeného od 
strediska len 2 km. Hotel odporúčame klientom, ktorí si chcú užiť pokojnú dovolenku a 
zároveň byť na dosah rušnému letovisku. 
Štandardné vybavenie izieb: individuálne ovládateľná klimatizácia, telefón, TV, minibar, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón 
 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Štandardná izba: dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 dospelú osobu 
Izba s bočným výhľadom na more: dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 
dospelú osobu 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia 
Raňajky (formou bufetu)      od 07:30 do 10:00 
(k dispozícii filtrovaná káva, čaj, voda) 
Obed (formou bufetu)                                                     od 12:30 do 14:30 
Večera (formou bufetu)     od 19:00 do 21:30 
(pri obede a večeri k dispozícii nealkoholické nápoje, pivo, víno) 
 

BARY: 

Lobby bar        od 17:00 do 23:00 
(k dispozícii nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje - miestna výroba, 
rozlievané, filtrovaná káva, čaj) 
 
Bar pri bazéne       od 10:00 do 23:00 
(k dispozícii nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje - miestna výroba, 
rozlievané, filtrovaná káva, čaj) 
ľahké občerstvenie, zmrzlina      od 10:00 do 12:30 
         od 14:30 do 19:00 
         od 21:30 do 23:00 
filtrovaná káva, čaj, zákusky      od 17:00 do 18:00 
Upozornenie: vyššie uvedené časy a miesta podávania sa môžu meniť.  



 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME:  

• raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom, slnečníky a ležadlá pri bazéne a pláži, večerné 
programy 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• importované alkoholické nápoje, trezor, internet a Wi-Fi, plážové uteráky, požičanie 
bicyklov   

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

 
VISA 
 

WEB STRÁNKA: 

 
 www.belvedere-corfu.gr 
 
 
 
 
 
 

http://www.belvedere-corfu.gr/

