A Kefallinia.hu Partnere

a Personal Tours
A 24. sikeres szezonja elé néző Personal Tours az elmúlt évtizedekben
több, mint százezer pihenni vágyó, jelentős részben visszatérő vendéget
utaztatott nyaralásukra.
Az elsősorban mediterrán, s ezen belül is a görög szigetekre és a szárazföldre kínált programjairól
ismert iroda „védjegye”, hogy csak olyan úticélokat, szálláshelyeket kínál, amelyeket a tulajdonosok
és a munkatársak személyesen ismernek, s ahol maguk is szívesen töltenék el szabadságukat.
Utasaik minél zavartalanabb pihenését tapasztalt, telepített magyar idegenvezetőik segítik. Így van
ez a Jón-szigetek legnagyobb tagja, Kefalonia esetében is, ahol a Personal Tours kínálatában számos,
különböző igényeket kielégítő apartmanok és szállodák szerepelnek. Ezek részletes leírása és aktuális
ára megtalálható a Personal Tours honlapján, ahol egyben le is lehet foglalni azokat.

www.personaltours.hu
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Lassi

A sziget fővárosától, a nyüzsgő Argostoli-tól 2 km-re fekszik a vele szinte egybeépült Lassi,
a turisták által igen kedvelt, négy remek strandjáról is ismert üdülőfalucska. A vízisportok és
a gasztronómia szerelmesei is megtalálják itt számításaikat, s kisgyermekes családok számára is
megfelelő választás.

D&A Apartmanház / Lassi
Lassi központjában, a sétálóutcától néhány méterre,
a homokos strandtól kb. 250 méterre, míg a méltán
híres Makris Gialos strandtól is mindössze 450 méterre
található a D&A Apartmanház. Itt 2 ágyas pótágyazható
standard stúdiók, és kisebb alapterületű, 140x190
cm-es franciaágyas economy stúdiók foglalhatók,
amelyek balkonnal / terasszal rendelkeznek. A feláras
emeleti standard stúdiók tengerre néznek. A háztól csak
pár méterre található Lassi legszebb panorámájával
rendelkező medencés kávézója a LOGOS Cafe Bar, melyet
feltétlenül meg kell látogatni!
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Lourdas

A sziget legzöldebb részén, az Ainos hegy lábánál fekszik a néhány száz lakosú üdülőfalu, Lourdas.
A falu széles homokos, néhol aprókavicsos tengerpartjával, öbleivel, néhány üzletével, fagylaltozójával
és főként tavernáival elsősorban a pihenésre vágyóknak és a kirándulásokat kedvelőknek nyújt
kellemes nyaralási lehetőséget.

Aridas Apartmanház
Közvetlenül a fehér, finomhomokos/aprókavicsos tengerparton
található a kétszintes Aridas Apartmanház, amelynek alsó szintje
a házigazdák magán területe, míg az elhelyezkedésüktől
függően eltérő tengeri panorámával rendelkező 2 ágyas,
pótágyazható tágas emeleti stúdiókban a nyaralni vágyó
vendégeket fogadják. A házhoz tartozó kertben található a
tulajdonos tavernája, ahol reggeli, ebéd és vacsora is
befizethető. A közeli bárok, mini szupermarketek sétával
is elérhetők.

Lara studiók / Hotel***
A Lourdas feletti domboldalon, csodálatos természeti
környezetben, a 10 görög nemzeti park egyikének,
a Mount Ainos-nak közelében található a családi vezetésű,
hagyományos jón stílusban épült Lara Hotel***, 2-3 fős,
teraszos/balkonos szobáival. A szálloda földszintjén
helyezkednek el a 2 fős Lara Stúdiók. Igazi zöld környezet
várja az idelátogatókat. Az ófalu, több taverna és a bolt
néhány perc távolságra található.

A Personal Tours kínálatában az apartmanok mellett számos,
különböző igényeket kielégítő, gondosan kiválogatott szálloda is szerepel.
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Lassi

Lassi Hotel ***
Lassiban, de a fővárostól, Argostoli-tól is csak 1,5 km-re,
csendes környezetben, a homokos / aprókavicsos tengerparttól
mindössze 250 méterre található a családi tulajdonban lévő
elegáns Lassi Hotel*** 2 ágyas, pótágyazható szobáival.

Princess Hotel ***
A sziget legszebb homokos strandjától kb. 100 méterre, Lassi
főutcájától kb. 150 helyezkedik el a családi vezetésű, inkább 4,
mint 3 csillagos szolgáltatást nyújtó Princess Hotel*** 2 ágyas,
pótágyazható szobáival.

Mediterranee Hotel ****
Lassi főutcájától kb. 100 méterre, közvetlenül a homokos
tengerparton fekszik a saját stranddal rendelkező, 226 szobás
Mediterranee Hotel****. A szálloda parkra néző 2 ágyas,
illetve felár ellenében foglalható tengerre néző 2 ágyas
szobáiba várja vendégeit.

A Personal Tours gondol azon utasaira is, akik a kellemes tengerparti pihenés mellett
élménydús fakultatív kirándulások keretében kívánnak alaposabban megismerkedni
Kefaloniával és környékével. A Personal Tours által többségében magyar nyelvű
idegenvezetéssel és a program törlése esetére pénzvisszafizetési garanciával kínált,
teljeskörű szolgáltatást nyújtó kirándulások gazdag élményeket és megfelelő biztonságot
nyújtanak utasainak. Mindez nem minden esetben mondható el az üdülőhelyek utcáin
lépten-nyomon kínált „olcsó” túrákról.
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Az egésznapos szigettúra keretében Kefalonia természeti szépségeivel,
többek között a Drogarati barlanggal és a Melissani barlangtóval lehet
megismerkedni.
Félnapos hajókirándulás Ithaka-ra, amely Odüsszeusz otthona,
kéklő öblök és zöldellő dombok hazája. A főváros Vathi és Kioni
halászfalu meglátogatása mellett lehetőség nyílik fürdőzésre is.
Igazi nyaralós program az egésznapos hajókirándulás, amelynek
során lehetőség van a gondtalan fürdőzésre, felszíni búvárkodásra,
s egy jó BBQ ebéd elfogyasztására.
A Jón tenger legdélibb szigetére, a velenceiek által a „Kelet Virágának”
nevezett Zakyntosra vezető félnapos hajókirándulás érinti a Navagio
öbölben található hajóroncsot, a Kék-barlangokat és Alykanas-t,
s eközben tengeri fürdőzésre is lehetőség nyílik.
Félnapos, fürdési lehetőséget is kínáló hajókirándulás Kefalonia
legészakibb, a világsztárok által is gyakran látogatott, hangulatos,
népszerű üdülőhelyére, Fiskardo-ba.

További részletek és foglalás:

www.personaltours.hu

www.kefallinia.hu | Almási Szilvia | KEFAEB2017050UPG2018

5

