www.gelinavillage.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ/Α-Ω
 Διεύθυνση

Gelina Village Resort and Spa,49081 Αχαράβη-Κέρκυρα Ελλάδα
Τηλ.: 26630-64000
Fax:26630-63893
E-mail: gelina@otenet.gr www.gelinavillage.gr

 Βραχιολάκι All inclusive

Κατά την άφιξη σας θα λάβετε ένα βραχιολάκι . Παρακαλείσθε να το φοράτε καθ’όλη την
διαμονή σας, ώστε οι εργαζόμενοί μας να αναγνωρίζουν ότι είστε φιλοξενούμενοι του ξεν/
χείου. Ώρα λήξης των παροχών του All Inclusive 11.00 π.μ. της ημέρας αναχωρήσεως. Ευχαριστούμε!

 Ψυχαγωγία και σπόρ

Σας προσφέρουμε μια ποικιλία από αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η ψυχαγωγική μας ομάδα θα σας ενημέρωσει για όλες αυτές τις δραστηριότητες. Ακριβής ενημέρωση
υπάρχει επίσης στους πίνακες ανακοινώσεων.

 Γιατρός

Υπάρχει 24ωρη ιατρική κάλυψη παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποδοχή για πληροφορίες.

 Εκδρομές

Στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου του ξεν/χειου (Sopho club) στο κεντρικό κτίριο
υπάρχουν πίνακες ανακοινώσεων των τουριστικών πρακτορείων.

 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μηχανών και ποδηλάτων.
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην υποδοχή.

 Φύλαξη παιδιών

Εάν χρειάζεστε άνθρωπο για την φύλαξη του/των παιδιού/ών σας επικοινωνήστε με την υποδοχή μια ημέρα πριν. Επιπρόσθετα ενοικιάζονται καροτσάκια και baby phone.

 Καλωσόρισμα

Μια ημέρα μετά την άφιξή σας διοργανώνεται συνάντηση με τον εκπρόσωπο του τουριστικού σας πρακτορείου, κατά την διάρκεια της οποίας θα λάβετε πλήρη ενημέρωση σχετικά με
το ξεν/χειο και φυσικά το ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Για την ώρα έναρξης ελέγξτε τον πίνακα
ανακοινώσεων του πρακτορείου σας.

 Δρομολόγια λεωφορείων

Υπάρχουν αρκετά δρομολόγια από την Αχαράβη προς την πόλη της Κέρκυρας,το Σιδάρι και
το Κασσιώπη.Για τις ώρες των δρομολογίων επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο του πρακτορείου σας ή απευθυνθείτε στη υποδοχή.

 Mini Club

Οι μικροί μας φιλοξενούμενοι 4-12 ετών απασχολούνται και ψυχαγωγούνται από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας. Κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών προσφέρουμε
στους εφήβους 13-17 ετών ειδικά προγράμματα διασκέδασης και άθλησης. Πληροφορίες
από την ομάδα ψυχαγωγίας.

 Ωράρια λειτουργίας και εκδηλώσεις

Για το ακριβές ωράριο λειτουργίας των εστιατορίων καθώς και τις θεματικές βραδιές, ελέγξτε
τους πίνακες ανακοινώσεων.

 Ερωτηματολόγια

Σας παρακαλούμε να αφήνεται τα ερωτηματόγια συμπληρωμένα στο δωμάτιο σας ή μπορείτε να τα ρίχνετε στο ειδικό κουτί στην υποδοχή.Μας ενδιαφέρει η άποψη σας ώστε να
μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

 Ενδυματολογικός κώδικας

Παρακαλείσθε να είστε ευπρεπώς ενδεδυμένοι στα εστιατόρια και να μην φοράτε κοντά παντελόνια και παντόφλες κατά την διάρκεια του βραδινού. Επιπλέον απαγορεύεται να εισέρχεσθε στους χώρους του κεντρικού κτιρίου με μαγιό.
Παρακαλείσθε επίσης να μην καπνίζετε στους χώρους των εστιατορίων και της υποδοχής.

 Πίνακας πληροφοριών

Πίνακας με πληροφορίες υπάρχει δίπλα από την υποδοχή. Εκεί υπάρχουν πληροφορίες για
την εστίαση και την ψυχαγωγία.

 Παιδιά

Μεγάλη παιδική χαρά, δωμάτιο με παιχνίδια και παιδική πισίνα τίθενται στη διάθεση των μικρών μας επισκεπτών. Το υδάτινο πάρκο μας με τις νεροτσουλήθρες προσφέρει χαρά και
διασκέδαση για όλη την οικογένεια.

 Ψύξη και θέρμανση (15/06-15/09)

Όλα τα διαμερίσματα και δωμάτια του ξεν/χειου διαθέτουν συσκευές ψύξης-θέρμανσης.

 Πιστωτικές κάρτες

Οι ακόλουθες πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές στην υποδοχή: Master, Euro, Maestro, Visa
Card και American Express.

 Εκδρομικό πακέτο

Δώστε την παραγγελία σας μια ημέρα πριν την εκδρομή σας στην υποδοχή μέχρι τις 18:00.
Κόστος 5,00€ p/p

 Πλάνο εκτάκτου ανάγκης

Πάνω στην πόρτα του δωματίου σας υπάρχει ένα πλάνο οδηγιών σε περίπτωση φωτιάς.

 Πισίνες

Στο ξεν/χειο υπάρχουν τέσσερις πισίνες με παιδικό τμήμα και δύο ξεχωριστές παιδικές πισίνες. Στον χώρο του SPA, που βρίσκεται στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου, υπάρχει θερμαινόμενη πισίνα από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο.
Η κεντρική πισίνα δίπλα στο μπαρ της παραλίας καθώς και η πισίνα στις "Νηριήδες" εποπτεύονται από ναυαγοσώστη από τις 10:00 έως τις 18:00.
Επιπλέον για λόγους ασφαλείας παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιείτε τις πισίνες πέραν του
ωραρίου λειτουργίας τους.

 Υποδοχή

Η ομάδα της υποδοχής μας βρίσκεται 24 ώρες στην διάθεση σας. Για ερωτήσεις, βοήθεια ή
οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε απευθυνθείτε στην υποδοχή ή καλέστε από το δωμάτιο σας στα
τηλέφωνα 1000 ή 1002 από τα Basilia & Corfu Nostos Mare, 2000 προς Gelina Village Resort
& Spa υποδοχή

 Κλειδί δωματίου

Κατά την αναχώρηση σας παρακαλείσθε να παραδώσετε το κλειδί του δωματίου σας στην
υποδοχή. Μην αφήνετε το κλειδί επάνω στην πόρτα του δωματίου σας. Για λόγους ασφαλείας, κατά την άφιξή σας παραχωρούμε μόνο ένα κλειδί ανά δωμάτιο. Απώλεια κλειδιού
χρεώνεται με 15,00€ για το 1ο κλειδί, 5,00€ για το 2ο κλειδί.

 Αγορές

Στα καταστήματα που βρίσκονται στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου θα βρείτε μια ποικιλία
τουριστικών ειδών και ειδών καθημερινής χρήσης. Στο μίνι μάρκετ μπορείτε να βρείτε μπισκότα, εντομοαπωθητικά σπρέι, ποτά, τσιγάρα, εφημερίδες και περιοδικά.

 Spa

Η αίθουσα του Spa βρίσκεται στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου και εκεί θα έχετε να διαλέξετε
μέσα από μια ποικιλία θεραπειών και υπηρεσιών χαλάρωσης. Η θερμαινόμενη πισίνα μας,
Saouna, Hammam,το γυμναστήριο και οι θεραπείες με αιθέρια έλαια σας προσφέρουν χαλάρωση και ευεξία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ρωτήστε στην υποδοχή.

 Παραλία/σημαία παραλίας

Η παραλία μπροστά από το ξεν/χειο εποπτεύεται από εκπαιδευμένο ναυαγοσώστη από τις
10:00-18:00.Παρακαλούμε δίνετε προσοχή στις σημαίες διότι παρέχουν πληροφόρηση για τις
καιρικές συνθήκες σε ό,τι αφορά τους ανέμους.
Πράσινη σημαία: ήρεμη θάλασσα, ανέμελο κολύμπι
Κίτρινη σημαία: ταραγμένη θάλασσα, κολυμπάτε με προσοχή
Κόκκινη σημαία: τρικυμία, υψηλό ρίσκο

 Πετσέτες παραλίας

Κατά την άφιξη σας θα λάβετε ένα κουπόνι και μια κάρτα ανά άτομο ,έναντι εγγύησης 20
ευρώ, για να προμηθευτείτε την πετσέτα σας από την καμπίνα δίπλα στο μπαρ της παραλίας.
Μπορείτε να αλλάξετε τις πετσέτες μια φορά δωρεάν με τις κάρτες.Την δεύτερη φορά η αλλαγή γίνεται καταβάλλοντας το ποσό του 1 ευρώ ανά πετσέτα στο μπαρ της παραλίας.
Ωράριο λειτουργίας της καμπίνας 10:30-13:30 και 16:30-17:30.Πριν την αναχώρηση σας παραδώστε τις πετσέτες στο μπαρ της παραλίας ώστε να σας επιστραφούν τα κουπόνια και
να σας επιστραφεί η εγγύηση από την υποδοχή.

 Ηλεκτρισμός

Η τάση του ρεύματος είναι 220 βόλτ . Για να ενεργοποιήσετε την παροχη ρεύματος στο δωμάτιο τοποθέτειστε την κάρτα που σας παρέχετε στην ειδική υποδοχή δίπλα στην εξώπορτα.

 Τηλέφωνα

Για εξωτερική γραμμή πάρτε το μηδέν (0).
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποδοχή.

 Τηλεόραση

Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με μια τηλεόραση, η οποία είναι προγραμματισμένη σε διάφορες συχνότητες.

 Θαλάσσια σπορ

Το κέντρο θαλάσσιων σπορ βρίσκεται ακριβώς επάνω στην παραλία δίπλα στο μπαρ
"Pirates".Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλες τις δραστηριότητες. Οι επαγγελματίες εκπαιδευτές μας ανυπομονούν να σας εξυπηρετήσουν.

 Hydrolis waterpark –Υδρόπολη

Tο 35.000 μ2 υδάτινο πάρκο μας είναι στην διάθεση σας χωρίς επιπλέον χρέωση.
Η κατανάλωση φαγητού και ποτού δεν περιλαμβάνεται. Τα παιδιά κάτω των 16 ετών πρέπει
να συνοδεύονται από έναν ενήλικα. Η Υδρόπολη λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα. Λεπτομερείς πληροφορίες υπάρχουν στην είσοδο της Υδρόπολης .
Η Υδρόπολη λειτουργεί από την 15/05 έως την 15/09.

 Τιμαλφή

Σε κάθε δωμάτιο υπάρχει μια θυρίδα ασφαλείας την οποία μπορείτε να νοικιάσετε από την
υποδοχή. Το ξεν/χειο δεν ευθύνεται για την απώλεια αντικειμένων εάν δεν φυλάσσονται σε
θυρίδα ασφαλείας. Σε περίπτωση απώλειας του κλειδιού του δωματίου θα υπάρξει επιβάρρυνση του λογαριασμού σας για την αλλαγή της κλειδαριάς. Το κόστος χρήσης της θυρίδας
ασφαλείας αντί 20 την εβδομάδα.

 Αναχώρηση

Δύο ημέρες πριν την αναχώρηση σας ,παρακαλείσθε να ελέγξετε τον φάκελο πληροφοριών
του τουριστικού σας πρακτορείου, ώστε να ενημερωθείτε για την ακριβή ώρα αναχώρησής
σας. Παρακαλείσθε να αφήσετε το δωμάτιο στις 11:00πμ και να αφήσετε τις βαλίτσες σας
έξω από την πόρτα του δωματίου σας για να μεταφερθούν στο σημείο αναχώρησης δίπλα
στην πισίνα RELAX BASILIA.

ALL INCLUSIVE ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
Στο κεντρικό εστιατόριο:
●
●
●
●

Πρωινό		
Continental		
Μεσημεριανό		
Βραδινό		

07.30 - 10.00
10.00 - 11.00
12.30 - 14.00
19.00 - 21.30

Τα γεύματα συνοδεύονται από αναψυκτικά, τοπική μπύρα και κρασί (αυτοεξυπηρέτηση).
Παρακαλείσθε να είστε ευπρεπώς ενδεδυμένοι/ τα κινητά απαγορεύονται.
Απαγορεύεται το κάπνισμα.
Στο εστιατόριο της κεντρικής πισίνας "Penelope" (μπουφέ):
●
●

Μεσημεριανό 12.00 - 14.00
Βραδινό
19.30 - 21.30

Tα γεύματα συνοδεύονται από αναψυκτικά, τοπική μπύρα και κρασί.
Διάλλειμα καφέ:
● Beach Bar «Οδυσσέας» 15.30 - 16.30
Συνοδευόμενο από ποικιλία μπισκότων και κέικ

Σνακ προσφέρονται κατά την διάρκεια της ημέρας από τις 12.00 - 23.00
Μπαρ:
● Μπαρ Παραλίας «Οδυσσέας» 			
● Κεντρικό μπαρ «Καπετάνιος»***			

10.00 - 00.00
17.00 - 01.00

Ποικιλία τοπικών αλκοολούχων και μη ποτών.
***Εκλεκτά αλκοολούχα ποτά και σαμπάνιες εξαιρούνται του πακέτου All inclusive.

Τα ποτά μετά τις 23.00 δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο All inclusive.

ΣΗΜΕΊΑ ΠΩΛΉΣΕΩΝ
Α) Διεθνές A la carte Εστιατόριο, βρίσκεται στην πίσω πλευρά του κεντρικού κτιρίου, απέναντι από την βεράντα του κεντρικού εστιατορίου στο στέγαστρο της τεχνιτής λίμνης.
Το τέλειο μέρος για μια ξεχωριστή βραδιά. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να
απολαύσετε το δείπνο σας με a la carte σέρβις από τα εδέσματα του μπουφέ προς 5,00€
κατ' άτομο.
Ώρες λειτουργίας:
● Βραδινό			
20.00 - 21.30)
Παρακαλούμε κάντε την κράτηση σας στην υποδοχή την ίδια μέρα μέχρι τις 14.00.
Β) Ιταλικό εστιατόριο στο χώρο του "Πηνελόπη" μόνο για βραδινό.
Ώρες λειτουργίας:
● Βραδινό			
19.30 - 21.30
Παρακαλούμε κάντε την κράτηση σας στην υποδοχή την ίδια μέρα μέχρι τις 14.00.
Γ) "Pirates" μπαρ. Κοκτέιλ και ποτά από τον έμπειρο μπάρμαν μας.
● Ώρες λειτουργίας:
Δ)
●
●
●
●
●
●
●

10.00 - 18.00

Καταστήματα/δραστηριότητες
SPΑ - Μασάζ και ινστιτούτο καλλονής		
Μαθήματα Τέννις				
Θαλάσσια σπορ				
Γούνες και δερμάτινα σακάκια			
Χρυσοχοείο 					
Κατάστημα ρούχων				
Μίνι μάρκετ					

όλη μέρα κατόπιν κράτησης

www.gelinavillage.gr

Tο Gelina Village Resort & Spa
σας εύχεται μια καταπληκτική διαμονή!

www.gelinavillage.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GELINA

Εάν επιθυμείτε να τηλεφωνήσετε από το δωμάτιο σας σε άλλο δωμάτιο πληκτρολογήστε πρώτα τον
κωδικό του κτιρίου και μετά τον αριθμό του δωματίου.
(Από & προς) Βασιλεία, Νόστος Μάρε.......................................... 8062
Χρυσηίδα........................................................................................... 3
Ευγενία............................................................................................... 4
Νίκη..................................................................................................... 5
Νίκολας.............................................................................................. 6
Θέτις, Καλυψώ, Πλωτό, Πανώπη	���������������������������������������������������� 7
Υποδοχή.......................................................................................... 1000
Για τα αριθμημένα με Β δωμάτια δείτε τον παρακάτω τηλεφωνικό κατάλογο:

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ.

ΧΡΥΣΗΊΔΑ Α’-ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ +20

CR103B.............3123
CR104B.............3124
CR105B.............3125
CR106B.............3126
CR110B.............3130
CR111B.............3131
CR203B.............3223
CR204B.............3224
CR205B.............3225
CR206B.............3226
CR210B.............3230
CR211B.............3231

ΧΡΥΣΗΊΔΑ Β’-ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ +20

CR115B.............3135
CR116B.............3136
CR117B.............3137
CR118B.............3138
CR215B.............3235
CR216B.............3236
CR217B.............3237
CR218B.............3238

NIKΗ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ +20

NK103B..............5123
NK104B..............5124
NK105B..............5125
NK106B..............5126
NK111B..............5131
NK112B..............5132
NK113B..............5133
NK114B..............5134
NK203B..............5223
NK204B..............5224
NK205B..............5225
NK206B..............5226
NK211B..............5231
NK212B..............5232
NK213B..............5233
NK214B..............5234

EΥΓΕΝΙΑ A’-ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ +20

EA103B..............4123
EA104B..............4124
EA107B..............4127
EA108B..............4128
EA203B..............4223
EA204B..............4224
EA207B..............4227
EA208B..............4228

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ.

EΥΓENIA B’-ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ +20

EB112B.............. 4132
EB113B.............. 4133
EB212B.............. 4232
EB213B.............. 4233
NIΚOΛAΣ A’ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ +20

NA104B............. 6124
NA105B............. 6125
NA106B............. 6126
NA107B............. 6127
NA204B............. 6224
NA205B............. 6225
NA206B............. 6226
NA207B............. 6227
NIΚOΛAΣ B’-ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ +20

NB111B.............. 6131
NB112B.............. 6132
NB115B.............. 6135
NB116B.............. 6136
NB211B.............. 6231
NB212B.............. 6232
NB215B.............. 6235
NB216B.............. 6236
NB311B.............. 6331
NB312B.............. 6332
NB315B.............. 6335
NB316B.............. 6336
ΘΕΤΙΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ +50

TH102B.............. 7152
TH105B.............. 7155
TH106B.............. 7156
TH107B.............. 7157
TH108B.............. 7158
TH111B.............. 7161
TH202B.............. 7252
TH205B.............. 7255
TH206B.............. 7156
TH207B.............. 7157
TH208B.............. 7158
TH211B.............. 7261

ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ.

ΚΑΛΥΨΩ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ +50

KA113B.............. 7163
KA116B.............. 7166
KA117B.............. 7167
KA118B.............. 7168
KA119B.............. 7169
KA122B.............. 7172
KA213B.............. 7263
KA216B.............. 7266
KA217B.............. 7267
KA218B.............. 7268
KA219B.............. 7269
KA222B.............. 7272

ΠΛΩΤΟ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ +50

PL124B............... 7174
PL128B............... 7178
PL129B............... 7179
PL130B............... 7180
PL133B............... 7183
PL224B............... 7274
PL227B............... 7277
PL228B............... 7278
PL229B............... 7279
PL224B............... 7280
PL233B............... 7283

ΠΑΝΩΠΗ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ +50

PA136B.............. 7186
PA139B.............. 7189
PA140B.............. 7190
PA141B.............. 7191
PA142B.............. 7192
PA145B.............. 7195
PA236B.............. 7286
PA239B.............. 7289
PA240B.............. 7290
PA241B.............. 7291
PA242B.............. 7292
PA245B.............. 7295

ΜΑΡΕ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ +30

MA120B.... (806) 2150
MA123B.... (806) 2153
MA126B.... (806) 2156
MA220B.... (806) 2250
MA223B.... (806) 2253
MA226B.... (806) 2256

ΧΡΉΣΙΜΑ ΤΗΛΈΦΩΝΑ
• ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ
.....................................................2663-0-63353

• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (Aχαράβη)
Σαγιαδινός Ηλίας.... 2663064754, 6937338129

• ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΟ
Γενική κλινική Αλ.Μάστορας....2661-0-36044,
.............................................. ΚΙΝ. 6945-402430

• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (Aχαράβη)
Σπηλιώτη Μαρία .......................... 2663063140

• ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ
......................................... 2663-0-31222-22222
• ΙΑΤΡΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ
.................................................... 2663-0-64444
08:00 - 14:00
(Εκτός Κυριακής)
• ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ (Αχαράβη)
Τεκίδου Ελένη.......... 2663063200, 6944953535
• ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ (Αχαράβη)
Βαλσάμης Κωνσταντίνος............ 2663064870
• ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (Ρόδα)
Μπιάγκης Σταμάτης................... 26630 64861,
		
6932521229
• (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (Aχαράβη)
Μάστορα Στυλιανή ..................... 2663064845

• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (Ρόδα)
Κοντίνη Αλεξάνδρα ..................... 2663063144
• ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΏΝ (Ρόδα)
Αράθυμος................................... 26630 64755
• ΡAΔΙΟΤΑΞΙ
.......................... 2663-0-32400, 2663-0-63990,
		
6945553440, 6979463385, 6979463484
• ΛΙΜΕΝΙΚΌ ΣΏΜΑ....2661-0-39918-38425-41481
• ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.....2661-0-28927
• ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.............................2661-0-89600
• ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

(Ρωτήστε για το κόστος και την διαθεσιμότητα)

ΚΟΣΚΙΝΑΣ............. 2663-0-64262,6932-456584
• ΚΟΜΜΩΤΉΡΙΟ
1. ΝΊΚΟΣ-ΕΣΘΉΡ (Αχαράβη)..........2663-0-63657
2. MACHIS FASHION (Αχαράβη)..... 2663063154

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΚΈΡΚΥΡΑ-ΡΌΔΑ-ΑΧΑΡΆΒΗ
05.30, 08.30, 11.00, 14.00, 16.00, 20.30
ΣΆΒΒΑΤΟ
05.30, 08.30, 11.00, 14.00, 18.30, 19.40
ΚΥΡΙΑΚΉ
09.30

ΑΧΑΡΆΒΗ-ΡΌΔΑ-ΚΈΡΚΥΡΑ
07.00, 10.15, 12.20, 15.25, 17.25, 21.45
ΣΆΒΒΑΤΟ
07.15, 10.05, 12.20, 16.00
ΚΥΡΙΑΚΉ
16.20

ΚΈΡΚΥΡΑ-ΣΙΔΑΡΙ
05.00, 08.30, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.30
ΣΆΒΒΑΤΟ
05.30, 08.30, 11.00, 14.00, 18.30, 20.00
ΚΥΡΙΑΚΉ
09.30

ΣΙΔΆΡΙ -ΚΈΡΚΥΡΑ
07.00, 10.25, 12.00, 13.45, 16.00, 17.10, 21.30
ΣΆΒΒΑΤΟ
07.15, 09.40, 12.00, 16.00, 16.40
ΚΥΡΙΑΚΉ
16.40

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΑ ΤΩΝ 12.00,17.10 ΚΑΙ 21.30 ΑΠΌ ΤΟ ΣΙΔΆΡΙ ΕΠΙΣΤΡΈΦΟΥΝ ΜΈΣΩ ΑΧΑΡΆΒΗΣ.
ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΚΤΕΛ

2661-0-28927

ΤΑΞΊ ΚΑΙ ΚΌΣΤΟΣ
ΡΌΔΑ 7 ΕΥΡΏ/ ΚΑΣΣΙΏΠΗ 17 ΕΥΡΏ/ ΚΈΡΚΥΡΑ 51 ΕΥΡΏ/ ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ 54 ΕΥΡΏ/ ΣΙΔΆΡΙ 17 ΕΥΡΏ/
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΊΤΣΑ 43 ΕΥΡΏ/ ΆΓΙΟΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΣΙΝΙΈΣ 29 ΕΥΡΏ/ΜΠΕΝΊΤΣΕΣ ΑΧΊΛΛΕΙΟ 65 ΕΥΡΏ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΊ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΊ ΚΩΔΙΚΟΊ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΧΩΡΏΝ
ΜΕΓΆΛΗ ΒΡΕΤΑΝΊΑ...................................... 0044
ΓΕΡΜΑΝΊΑ..................................................... 0049
ΒΈΛΓΙΟ.......................................................... 0032
ΑΥΣΤΡΊΑ......................................................... 0043
ΓΑΛΛΊΑ.......................................................... 0033
ΙΤΑΛΊΑ........................................................... 0039
ΟΛΛΑΝΔΊΑ................................................... 0031
ΕΛΒΕΤΊΑ......................................................... 0041

Η.Π.Α............................................................... 001
ΡΩΣΊΑ.............................................................. 007
ΣΛΟΒΑΚΊΑ................................................... 00421
ΤΣΕΧΊΑ.......................................................... 00420
ΠΟΛΩΝΊΑ..................................................... 0048
ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ................................................. 00359
ΡΟΥΜΑΝΊΑ................................................... 0040
ΕΛΛΆΔΑ....................................................... 0030

