
PRIMASOL IONIAN SUN **** 
Moderný a zrekonštruovaný hotelový komplex je situovaný v juhovýchodnej časti ostrova, je 
postavený na zalesnenom svahu dedinky Benitses, len 20 m od kamienkovej pláže prístupnej 
cez podchod. Z hotela je krásny výhľad na more a romantické západy slnka. V areáli hotela je 
vybudovaných niekoľko atrakcií pre deti –  detský bazén so šmykľavkami, detské ihrisko, 
miniklub a iné. Vzhľadom k blízkej dostupnosti hlavného mesta a historických pamiatok, je 
vhodnou voľbou pre všetkých klientov, ktorí  hľadajú kvalitné hotelové služby s možnosťou 
cestovania po celom ostrove a taktiež rodinám s deťmi. Hotel odporúčame najmä klientom, 
ktorí sa rozhodnú spoznávať ostrov Korfu a pritom sa radi vrátia do kvalitného a pohodlného 
ubytovania. 
Štandardné vybavenie izieb: klimatizácia, TV, Wi-Fi (za poplatok), trezor (za poplatok), 
minibar, set na prípravu čaju a kávy, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC),  
balkón alebo terasa 
 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Štandardná izba s výhľadom na more: dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 1 dieťa alebo 1 
dospelú osobu 
Rodinná izba: minimálna obsadenosť 3 osoby, priestrannejšia dvojlôžková s možnosťou 
prístelky pre 2 deti alebo 1 dospelú osobu 
 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  
Raňajky (formou bufetu)     od 07:00 do 10:30 
(k dispozícii filtrovaná káva, čaj, džús, voda) 
Obed (formou bufetu)                                                      od 12:30 do 15:00 
Večera (formou bufetu)                                                                 od 18:30 do 21:30 
(pri obede a večeri k dispozícii nealkoholické nápoje, pivo, vína)  
 
Pri večeri sa vyžaduje formálne oblečenie.   
 

BARY: 

Hlavný bar (All Inclusive iba do 24:00)    od 18:00 do 01:00 
(k dispozícii nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje - miestna výroba, 
rozlievané, filtrovaná káva, čaj)  
 
Bar pri bazéne        od 10:00 do 18:00 
(k dispozícii nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje - miestna výroba, 
rozlievané, filtrovaná káva, čaj)  
 



Bar na pláži        od 10:30 do 12:00 
(neskoršie raňajky formou bufetu – užší výber jedál) 
ľahké občerstvenie       od 15:30 do 17:30 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (miestna výroba, rozlievané), filtrovaná 
káva, čaj         od 10:00 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. Pri večeri sa vyžaduje formálne oblečenie. 

• ležadlá a slnečníky pri bazéne a pláži, animačné programy, aerobik, plážový volejbal, 
2 tenisové kurty, biliard, stolný tenis 

   

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• importované alkoholické nápoje, internet, Wi-Fi, trezor,  masáže, vodné športy na 
pláži, plážové uteráky  

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA 

WEB STRÁNKA: 

www.louisioniansun.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.louisioniansun.com/

