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Wg rozdzielnika 
 
 

Dot.: wycieczka na KORFU – Grecja  
 
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniach 19-26.05.2018 r. planowana jest wycieczka samolotowa na 
KORFU - Grecja dla członków Oddziału Gliwickiego SEP i osób towarzyszących. 
Odpłatność od członków Oddziału Gliwickiego SEP wynosi 1680 zł, a od osoby towarzyszącej – 
1980 zł. 
 
ŚWIADCZENIA W CENIE: 
- przelot na trasie Katowice – Korfu – Katowice 
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem, 
- zakwaterowanie: 7 noclegów w Hotelu SANDY BEACH RESORT ****, pokoje dwuosobowe,  
- wyżywienie: formuła all inclusive – 3 posiłki w formie bufetu,  
- opieka polskiego rezydenta, 
- warunki rezerwacji grupowych 
 
Ceny nie zawierają: 
- wycieczek lokalnych,  
- wydatków własnych i elementów niewyszczególnionych w ofercie, 
- od I kwartału 2018 r. planowany jest w Grecji podatek turystyczny (ok. 7-10 EUR/osobę). 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Zgłoszenie udziału w wycieczce w sekretariacie SEP do dnia 22 listopada 2017 r. godz. 16:00. 
Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane osobowe: nazwisko, imię, nr telefonu 
kontaktowego oraz nr koła SEP. 

2. O kolejności zapisów na listę uczestników decydować będzie termin zgłoszenia. W przypadku, 
gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc zarezerwowanych w umowie, prezydium OGl SEP 
ustali skład osobowy, zgodnie z obowiązującym regulaminem imprez. 

3. W dniu 27 listopada 2017 r. zostanie zatwierdzona lista uczestników imprezy. Na podstawie tej 
listy „RAINBOW TOURS S.A.” w Centrum Handlowym M1 – Zabrze, ul. Plut. R. Skubacza 1 
– realizator wycieczki, sporządzi indywidualne umowy.  

4. Indywidualne umowy będą do podpisu w „RAINBOW TOURS S.A.” w C.H. M1 – Zabrze, 
ul. Plut. R. Skubacza 1 do dnia 30 listopada 2017 r. Jednocześnie uczestnicy wycieczki 
muszą wpłacić wpisowe („KORFU 19-26.05.2018 – I rata”) w kwocie 600 zł na konto 
„RAINBOW”.  

5. Drugą ratę należy wpłacić w terminie do 20 kwietnia 2018 r. na konto jak wyżej (z dopiskiem 
„KORFU 19-26.05.2018 – II rata”) w kwocie:  
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 1080 zł od członków OGl SEP,  

 1380 zł od osób towarzyszących. 
6. Korzystny koszt imprezy został wynegocjowany przy założeniu min. 40 uczestników. 

W przypadku mniejszej liczby chętnych koszt imprezy może ulec zmianie.  
 

Osoby zdecydowane i zainteresowane wycieczką muszą solidarnie dokonać terminowego 
zgłoszenia wraz z opłatą wpisowego! Tak wczesne zapisy podyktowane są koniecznością 
rezerwacji biletów lotniczych oraz hotelu z dużym wyprzedzeniem. 

 
Od Państwa będzie zależało, czy dojdzie do realizacji wycieczki! 

  
 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
Prezes Oddziału Gliwickiego SEP 

 
Jan Kapinos 

INFORMACJE DODATKOWE 

 
 Korfu – Hotel Sandy Beach 4,5* all inclusive,  

termin: 19-26.05.2018r., wylot/powrót Katowice, cena: 1980 zł/os. 

  
  

 
 

 
 



 
  
  

Położenie: 
Sandy Beach Resort to 4* hotel, położony bezpośrednio przy plaży w południowo-zachodniej części wyspy. 
Od centrum miejscowości Agios Georgios dzieli go 200 m, natomiast 15 km od Lefkimmi – drugiego 
największego miasta na wyspie. Agios Georgios posiada jedną z najlepszych plaż na wyspie. Ponadto 
znajdziemy tu wiele dobrych tawern, barów i sklepów rozmieszczonych wzdłuż drogi. Miejsce to jest idealną 
bazą wypadową dla tych, którzy lubią spacery, jazdę na rowerach i do zwiedzania wyspy. Transfer z lotniska 
trwa ok. 1 godziny. Cena nie obejmuje greckiego podatku turystycznego, którego wprowadzenie 
zapowiedziano na I kwartał 2018 r. i którego wysokość szacuje się na 7-10 EUR za osobę za tydzień pobytu. 
Podatek płatny będzie obowiązkowo w recepcji przed zakwaterowaniem. 

Plaża: 
Piękna, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do morza. Na plaży można wypożyczyć parasole i leżaki 
(dodatkowo płatne). 

Do dyspozycji gości: 
Recepcja czynna 24 h, 4 restauracje w tym jedna a’la carte (niewliczona w pakiet all inclusive, niezbędna 
wcześniejsza rezerwacja), 5 barów, 3 baseny, basen dla dzieci, biblioteka. Goście mogą skorzystać 
z darmowych leżaków oraz parasoli przy basenie. Ręczniki plażowe są dostępne po uiszczeniu depozytu. 
W hotelu znajduje się również sklep oraz przechowalnia bagażu. 

Pokoje: 
Hotel oferuje 562 pokoje. Wygodne, dwuosobowe pokoje z balkonem posiadają widok na ogród , wyposażone 
są w łazienkę z prysznicem lub wanną, klimatyzację, telewizor, lodówkę, suszarkę do włosów, sejf (za 
dodatkową opłatą). Jest możliwość dostawki dla jednej osoby dorosłej lub dziecka. Istnieje możliwość 
dostawki dla dwóch osób w postaci rozkładanej sofy w pokoju dziennym. 

Wyżywienie: 
All inclusive obejmuje trzy posiłki serwowane w formie bufetu – śniadanie 7:00-10:30, obiad 12:30-15:00, 
kolacja 18:30-21:30. W godzinach 11:00-18:00 serwowane są dla gości przekąski. W godzinach 10:00-23:00 
serwowane są napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe (piwo beczkowe, wino domowe, brandy, schnapps, 
wybrane koktajle, kawa, herbata) i lody. 

Program sportowy i animacyjny: 
Boisko do siatkówki plażowej, koszykówki, beach tenis, dwa korty tenisowe, siłownia, stół do tenisa oraz 
rzutki. Sporty wodne na plaży (dodatkowo płatne), plac zabaw dla dzieci, miniaquapark z 4 zjeżdżalniami. Na 
terenie hotelu działa międzynarodowa grupa animacyjna (klub dla dzieci w wieku 4-12 oraz 12-17 lat). Za 
dodatkową opłatą korzystać można także ze strefy Wellness (masaże, zabiegi na ciało i włosy), sauny oraz 
gier wideo. Ponadto do dyspozycji nasz własny, doskonale zorganizowany FIGLO-klub, oferujący animacje, 
gry i zabawy dla dzieci w języku polskim! 



Internet: 
Dostęp do wi-fi na terenie recepcji oraz snack baru jest bezpłatny. W innych częściach hotelu – dodatkowo 
płatny. 

Anna Serweta 
Specjalista ds. turystyki 
 
Biuro Obsługi Klienta 
Rainbow – Oddział Zabrze M1 
C.H. M1 Zabrze 
Plut. R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze 
tel.: 32 330 00 46-47 
Biuro czynne: pon-sb: 09:00-21:00, nd:10:00-20:00 
email: Zabrze.M1@R.pl 

https://poczta.onet.pl/Zabrze.M1@R.pl
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