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REJS PO MORZU JOŃSKIM 
 

 
w zestawie 

 7 noclegów na pokładzie 
 śniadania w formie bufetu 
 6 obiadów 
 1 kolacja + 1 kolacja kapitańska 
 prywatne plaże 
 wycieczka z przewodnikiem 
 Tradycyjny statek tupu Gulet, kabiny z łazienkami i klimatyzacją 
 Darmowe Wi-Fi 3G na pokładzie (z zastrzeżeniem ograniczeń) 

 

 
 
Cena nie obejmuje 

 Dojazd 
 Ubezpieczenie podróżne 
 Obiady 
 Transport lokalny 
 Wycieczki 



   
 

Wyspy Jońskie, to przede wszystkim najbardziej znane - Itaka, Korfu, Kefalonia, Lefkady, Paksos i Kithira . 

Region słynie z dziewiczych plaż, niezapomnianego błękitu morza i bujnego śródziemnomorskiego 

krajobrazu. Wraz z kilkoma mniej znanymi mniejszymi wyspami,  tworzy tę rajski archipelag. 

M / S Hera - piękny motorowy statek, mogący pomieścić do 25 pasażerów w 9 kabinach, obsługiwany przez 

profesjonalną załogę.  

Spędzicie tydzień na morzu, odkrywając to, co najlepsze w tym greckim raju. Wypływamy z Korfu, zatrzymując 

się w Sivota, Parga, Antipaxos, Gaios i Lakka.  

To wycieczka dla poszukiwaczy przygód, miłośników historii, przepięknej przyrody i bezludnych plaż. 

Znajdziecie tu odpoczynek na pokładzie z widokiem na szmaragdowe morze i przyjazną atmosferę rejsu małym 

statkiem. 

Wszystkie kabiny mają prywatne łazienki i klimatyzację.. 

 

    
 

       
 

      
 
 
 
 
 



 

   

 
TRASY JOŃSKIE – CENY 2021 
 

 
wyjazd Plan podróży Cena  Status Sprzedaż 

17 maja Korfu na Korfu 499 GBP | 550 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

24 maja Korfu na Korfu 539 GBP | 593 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

7 czerwca Korfu na Korfu 539 GBP | 593 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

14 czerwca Korfu na Korfu 619 GBP | 680 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

21 czerwca Korfu na Korfu 619 GBP | 680 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

28 czerwca Korfu na Korfu 619 GBP | 680 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

5 lipca Korfu na Korfu 629 GBP | 690 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

12 lipca Korfu na Korfu 629 GBP | 690 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

19 lipca Korfu na Korfu 629 GBP | 690 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

26 lipca Korfu na Korfu 629 GBP | 690 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

2 sierpnia Korfu na Korfu 629 GBP | 690 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

9 sierpnia Korfu na Korfu 629 GBP | 690 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

16 sierpnia Korfu na Korfu 629 GBP | 690 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

23 sierpnia Korfu na Korfu 629 GBP | 690 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 



30 sierpnia Korfu na Korfu 629 GBP | 690 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

6 września Korfu na Korfu 629 GBP | 690 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

13 września Korfu na Korfu 539 GBP | 590 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

20 września Korfu na Korfu 539 GBP | 590 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

27 września Korfu na Korfu 539 GBP | 590 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

4 października Korfu na Korfu 499 GBP | 549 € Dostępny 
Zapytaj o wolne 

miejsce 

 
 
 

 
Podane ceny obowiązują do końca lutego. 

 

Kabiny dwuosobowe / typu twin + kilka kabin trzyosobowych.  

 

Ważne:  po przyjeździe nie ma żadnych dodatkowych opłat na lokalne podatki.  
Powyższe ceny, to ceny ostateczne.  
Podróżujący samotnie . Jeśli podróżujesz w pojedynkę, zawsze dopasowujemy Cię do kabiny tej 
samej płci. 
Jeśli chcesz mieć swoją prywatną kabinę, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 75% 
całkowitej kwoty za 1 osobę. 
Pamiętaj, że wraz ze zbliżaniem się daty rejsu ceny mogą wzrosnąć, dlatego warto zarezerwować 
z wyprzedzeniem i zapewnić najniższą cenę. Po wpłaceniu 20%, cena za rejs jest stała i nie będzie 
mogła ulec zmianie, chyba że z jakiegokolwiek powodu obniżymy cenę. 

Nasza obietnica ceny gwarantuje, że klienci, którzy dokonają rezerwacji wcześniej, nigdy nie 
zapłacą więcej niż ci, którzy dokonają rezerwacji później 


