LOKALIZACIJA:
rytų pakrantėje, apie 400 m nuo BARBATI centro, viename spalvingiausių salos kaimelių, aukštoje
kalvoje, apie 18 km nuo Korfu miesto; apie 19 km nuo Korfu oro uosto; tarp registratūros ir vietinio
kelio kas 30 minučių kursuoja viešbučio autobusiukas (11.00-19.00); autobusų stotelė apie 200 m
nuo viešbučio (apie 2,2 EUR/Korfu).
PAPLŪDIMYS:
viešas, mažoje įlankoje, žvirgždo-akmenukų, nuolaidus įėjimas į jūrą, apie 250 m nuo viešbučio;
Barbati, viešas, žvirgždo-akmenukų, nuolaidus įėjimas į jūrą, suteiktas Mėlynosios vėliavos
sertifikatas, apie 500 m nuo viešbučio, vandens sportas; abiejuose paplūdimiuose skėčiai ir gultai
mokami (apie 8 EUR/dieną), status priėjimas iki kelio vedančio į paplūdimį.
VIEŠBUTIS:
keturių žvaigždučių, pastatytas 1991 metais, atnaujintas 2015 metais, 100 kambarių, centrinis
pastatas ir 10 triaukščių pastatų išdėstytų kalvos šlaite, erdvus ir elegantiškas vestibiulis, visą parą
veikianti registratūra, restoranas Olive Tree – švediškas stalas, pasaulio virtuvė, yra kėdutės
vaikams, vegetariški patiekalai, baras prie baseino – gėrimai ir užkandžiai, baras centriniame
pastate – kokteiliai; terasa su vaizdu į atitolusį Korfu miestą, sodas apie 900 m², nemokamas
bevielis internetas; už papildomą mokestį: interneto prieiga registratūroje (2 EUR/30 min);
viešbučio teritorijoje ir prie kelio pasitaiko lygių skirtumų – nerekomenduojamas žmonėms su
negalia; galimybė mokėti kortele: Visa, MasterCard, Maestro, American Express.
KAMBARYS:
deluxe:2-is (galima papildoma lova), apie 18 m², prabangus, elegantiškas, kiekvienas skirtingo
interjero, individualiai valdomas oro kondicionierius, vonios kambarys (dušas, tualetas; plaukų
džiovintuvas), palydovinė televizija, šaldytuvas, kavos arbatos rinkinys, seifas; nemokama lovelė
vaikui iki 2 metų pagal užklausą prieš atvykimą; balkonas arba terasa (staliukas ir kėdutės); vaizdas
į jūrą;deluxe family:4-is, apie 30 m², dvi patalpos, įranga kaip deluxe kambaryje; deluxe family
pagal užklausą, už papildomą mokestį.
SPORTAS IR PRAMOGOS:
baseinas, stačiakampio formos, gėlo vandens, apie 240 m², gylis 0,9-1,6 m, ovalo formos braidymo
baseinas, apie 24 m², gylis do 0,5 m, prie baseino nemokami skėčiai, gultai ir čiužiniai; nedidelė
sport salė, supynės vaikams; už papildomą mokestį: stalo tenisas (apie 2 EUR/30 min), biliardas
(apie 2 EUR/žaidimą).
Gidas: turistai yra globojami Lenkų atstovo, kuris yra įpareigotas padėti po atvykimo ir išvykimo
metu, taip pat viešnagės ir užsirašymo vietinėms ekskursijoms metu.
Skrydžio trukmė: Lenkija-Korfu – apie 2 val. 15 min.
Vietinis laikas: Lenkijos laikas + 1 val.
Kalba: naujoji graikų kalba, galima susikalbėti anglų arba vokiečių kalbomis.
Valiuta: euro (EUR).
Elektrinė įtampa: 220 V.
Kainos viešbučiuose ir restoranuose: pietūs – apie 25 EUR, alus – apie 2 EUR, mineralinis
vanduo – apie 1,5 EUR, kava – apie 3 EUR, vynas – apie 5 EUR.
Automobilių nuoma: nuo apie 40 EUR/dieną, benzinas – apie 2 EUR/litrą.
Transportas: geri susisiekimai, iš Korfu miesto galima nuvažiuoti į mažesnes vietoves, kaina nuo
1,5 EUR; be autobusų pagrindinis transporta tai taksi – kaina apie 2 EUR/km.

Paplūdimys: smėlio – šiaurėje: Almiros, Roda, Sidari, vakarų pakrantėje: Agios Geordios, Pelekas
ir Glyfada, pietuose: Kavos; vieši, nemokamas įėjimas, paplūdimio paslaugos, gultas + skėtis – apie
8 EUR/dieną.
Privalomas turistinis mokestis: Klientai yra apmokestinami privalomu turistiniu mokesčiu: 0,25-4
EUR/dieną/kambarys/priklausomai nuo viešbučio kategorijos; mokestis įvestas nuo 01.01.2018 r.,
mokamas vietoje, viešbutyje.
Viešbučiai:
1* i 2* – 0,5 EUR/dieną
3* – 1,5 EUR/dieną
4* – 3 EUR/dieną
5* – 4 EUR/dieną

Apartamentai:
1* i 2* – 0,25 EUR/dieną
3* – 0,5 EUR/dieną
4* – 1 EUR/dieną

Vietinės ekskursijos: organizuojamos vietinių turistinių agentūrų, pagal jų nystatytas sąlygas.
Agentūroms priklauso teisė nesuorganizuoti ekskursijos, jei yra per mažas norinčiųjų skaičius.

