www.gelinavillage.gr

INFORMACJE HOTELOWE
 Adres

Gelina Village Resort and Spa,49081 Acharavi - Corfu, Grecja
Tel.: (+30) 26630-64000
Faks: (+30) 26630-63893
E-mail: gelina@otenet.gr www.gelinavillage.gr

 Bransoletka All inclusive

W chwili zakwaterowania otrzymają Państwo bransoletkę All Inclusive. Prosimy, aby nosili
Państwo bransoletkę przez cały czas pobytu, dzięki niej nasi pracownicy będą wiedzieli,
że są Państwo gośćmi naszego hotelu. Dziękujemy!
Ważność usług All Inclusive upływa o godzinie 11:00 w dniu wymeldowania z hotelu.

 Rozrywka i sport

Oferujemy Państwu różnego rodzaju rozrywki i zajęcia sportowe. Animatorzy będą
informowali Państwa o programie zajęć. Dokładne informacje na temat dostępnych
rozrywek znajdują się również na tablicy ogłoszeń.

 Lekarz

Oferujemy całodobową pomoc lekarską. W razie potrzeby prosimy o kontakt z recepcją.

 Wycieczki

W głównym budynku hotelu (sala klubu Sopho) znajdują się tablice wszystkich biur
turystycznych z ważnymi informacjami.

 Wynajem samochodów, skuterów, motorów i rowerów

Informacje o kosztach wynajmu znajdują się w broszurze, która jest dostępna w recepcji.

 Opieka nad dziećmi

Jeśli potrzebują Państwo opiekunki do dziecka, prosimy dzień wcześniej skontaktować
się w tej sprawie z recepcją. Istnieje możliwość wypożyczenia wózka lub baby phone za
dopłatą.

 Powitanie

Dzień po przyjeździe każde biuro podróży organizuje spotkanie powitalne, podczas
którego zostaną Państwu przekazane niezbędne informacje dotyczące hotelu oraz
programu rozrywkowego. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie godziny spotkania na tablicy
informacyjnej.

 Rozkład jazdy autobusów

Z miasteczka Acharavi kursują autobusy do miasta Korfu oraz do miejscowości Sidari i
Kassiopi. Informacje o rozkładzie jazdy można uzyskać u rezydenta lub w recepcji.

 Mini Klub

Nasi mali goście, w wieku między 4-12 lat, mają możliwość zabawy pod opieką
przeszkolonych pracowników. W okresie wakacyjnym dla młodzieży w wieku 13-17 lat
prowadzimy zajęcia rozrywkowe i sportowe. Wszelkie informacje można uzyskać od grupy
animatorów lub na tablicy ogłoszeń.

 Godziny otwarcia i wydarzenia

Wszystkie informacje dotyczące godzin, w których czynne są restauracje oraz informacje
o imprezach wieczornych w programie znajdują się na tablicy ogłoszeń.

 Pytania

Uprzejmie prosimy o pozostawienie pytań/uwag w pokojach hotelowych lub można je
wrzucić do skrzynki, która znajduje się na recepcji. Państwa uwagi są dla nas niezwykle
ważne i mogą wpłynąć na poprawę jakości świadczonych usług.

 Hotelowy savoir-vivre

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie właściwego ubioru podczas wizyt w restauracjach
hotelowych. Prosimy o nieprzychodzenie na kolację w klapkach i krótkich spodniach.
Prosimy o nieprzychodzenie do głównego holu/recepcji w kostiumie kąpielowym.
Na terenie wszystkich restauracji obowiązuje zakaz palenia.

 Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń, na której znajdą Państwo informacje dotyczące hotelu, programu
animacyjnego, posiłków i napojów, znajduje się tuż przy recepcji.

 Dzieci

Duży plac zabaw, pokój z zabawkami i oddzielne baseny dla dzieci są wspaniałymi
miejscami, gdzie nasi mali goście mogą spędzać beztrosko czas. Park wodny „Hydropolis”
z całą gamą wodnych zjeżdżalni jest idealny dla całej rodziny.

 Ogrzewanie i klimatyzacja (15 czerwca – 15 września)
Wszystkie pokoje w hotelu mają ogrzewanie i klimatyzację.

 Karty kredytowe

W hotelu można dokonywać płatności kartami kredytowymi: Master, Euro, Maestro, Visa
Card i American Express

 Drugie śniadanie – posiłek na wynos

Prosimy złożyć zamówienie na posiłek na wynos dzień wcześniej, do godz. 18:00
Koszt: 5 EUR za jedną sztukę

 Pakiet usług VIP (10,00 EUR za dzień na osobę)

Za pomocą usług pakietu VIP można podwyższyć standard usług i zapewnić sobie
luksusowy wypoczynek.
Pakiet obejmuje:
W pokoju
-Szlafroki
-Kapcie do chodzenia po pokoju
-Żelazko i prasowalnica
-Dwa uzupełnienia lodówki

 W restauracji hotelowej

-Zarezerwowany stolik na czas kolacji
-Obsługa A La Carte w restauracji z bufetem.

 Na plaży

-Zestaw plażowy (zestaw obejmuje 2 łóżka do opalania i 1 parasol).
-ręczniki plażowe

 SPA

-20% zniżki na zabiegi w SPA
Więcej informacji można uzyskać w recepcji

 Plan ewakuacyjny

Plan ewakuacyjny i sposób postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego znajduje
się na drzwiach wejściowych każdego pokoju hotelowego. Sporadycznie mogą być
przeprowadzane próbne alarmy przeciwpożarowe.

 Baseny

W hotelu znajdują się cztery baseny z wydzielonym brodzikiem dla dzieci oraz dwa
odrębne baseny dla dzieci na terenie obiektu. W kompleksie spa, mieszczącym się w
piwnicy głównego budynku, znajduje się również basen z podgrzewaną wodą (od maja
do października).
Ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem kąpiących się w głównym basenie przy barze
plażowym, w basenie „RELAX BASILIA” oraz „Nereids” między godziną 10:00 a 18:00.
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o niekorzystanie z basenów w czasie, kiedy są
zamknięte.

 Recepcja

Nasz zespół pracowników recepcji jest do Państwa dyspozycji przez całą dobę. Wszelkie
pytania, wątpliwości prosimy zgłaszać bezpośrednio do recepcji lub przez kontakt
telefoniczny pod numerami 1000 lub 1002, z Basilia i Corfu Nostos Mare 2000 do recepcji
Gelina Village Resort i Spa.

 Klucz od pokoju

W dzień wyjazdu uprzejmie prosimy o oddanie klucza do recepcji. Prosimy nie zostawiać
klucza w drzwiach. Ze względów bezpieczeństwa, w dzień przyjazdu otrzymują Państwo
jeden klucz. (Opłata za zgubienie pierwszego klucza wynosi 15 EUR, drugiego klucza 5
EUR.)

 Zakupy

Na terenie hotelu, w pomieszczeniach najniżej położonych znajdują się sklepy zaopatrzone
w podstawowe produkty oraz pamiątki. W mini markecie mogą Państwo kupić: słodycze,
prasę, papierosy, napoje, kremy ochraniające ciało przed komarami.

 SPA

Kompleks spa „Gelina” znajduje się w budynku głównym, na najniższym poziomie, gdzie
będą Państwo mogli wybrać coś dla siebie spośród wielu zabiegów zarówno leczniczych
jak i relaksujących. Kompleks SPA składa się z: podgrzewanego basenu, sauny, hammamu,
siłowni oraz oferuje zabiegi z olejkami eterycznymi. Więcej informacji mogą Państwo
uzyskać w recepcji.

 Plaża/ flaga na plaży

Na plaży naprzeciw hotelu nad Państwa bezpieczeństwem czuwa ratownik, codziennie
pomiędzy 10:00 – 18:00. Prosimy o zwrócenie uwagi na flagę na plaży ponieważ jest
odzwierciedleniem warunków panujących na morzu, jeśli chodzi o wiatr.
zielona flaga: morze spokojne, pływanie jest bezpieczne
żółta flaga: morze jest wzburzone, należy zachować ostrożność
czerwona flaga: fale, kąpiel jest ryzykowna

Ręczniki plażowe

W dniu zameldowania w recepcji, po wpłaceniu 20 EUR kaucji, otrzymają Państwo bilet
oraz kartę na ręcznik dla każdej osoby. Niebieskie ręczniki można odebrać w barze
plażowym w zielonym budynku. Można je wymieniać tak często, jak potrzeba. Godziny
otwarcia: 10:30 – 13:30 i 16:30- 17:30 codziennie. Uprzejmie prosimy o zwrot ręczników w
barze plażowym przed wyjazdem w celu odebrania biletów i zwrotu kaucji. Koszt ręcznika
wynosi 1 euro za dzień.

Leżaki na plaży

Można zarezerwować leżaki na plaży w recepcji hotelu, zestaw kosztuje 3,00 EUR za dzień
korzystania (zestaw składa się z 2 łóżek i 1 parasola).

Prąd

Napięcie w gniazdkach sieciowych w Grecji wynosi 220 V. Aby w pokoju hotelowym
pojawiło się napięcie, należy włożyć odpowiednią kartę do urządzenia tuż przy drzwiach
w pokoju hotelowym.

Telefony

Aby wykonać połączenie zewnętrzne, należy wybrać „0”, następnie numer kierunkowy
kraju i wprowadzić żądany numer . W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do recepcji.

Telewizor

W każdym pokoju znajduje się telewizor z zaprogramowanymi różnymi kanałami.

Sporty wodne

Centrum sportów wodnych znajduje się na plaży, dokładnie naprzeciw hotelu, w pobliżu
baru „Pirates”. Tam otrzymają Państwo informacje o wszystkich oferowanych sportach.
Nasz zespół wykwalifikowanych pracowników z przyjemnością Państwu pomoże.

Park wodny „Hydropolis”

Nasz park wodny to obszar 35 000 m2, który jest do Państwa dyspozycji bez żadnych
dodatkowych opłat. Posiłki i napoje na terenie parku wodnego są płatne. Dzieci poniżej
16 roku życiu muszą być pod opieką osób dorosłych. Park wodny jest czynny 7 dni w
tygodniu. Szczegółowe informacje dotyczące parku znajdują się tuż przed wejściem do
„Hydropolis”.
Park wodny jest czynny od 15 maja do 15 września.

Sejf

W każdym pokoju znajduje się sejf, który mogą Państwo wynająć w recepcji. Hotel nie
odpowiada za przedmioty, które pozostawiane są w pokoju hotelowym, jeśli nie znajdują
się w sejfie. W przypadku zgubienia klucza konsekwencje finansowe ponosi turysta. Koszt
wynajęcia sejfu to 20 EUR/ za 1 tydzień

Wyjazd

Na dwa dni przed wyjazdem prosimy o sprawdzenie szczegółów podróży na tablicy biura
turystycznego, tak aby mieć absolutną pewność co do godzin wyjazdu z hotelu i wylotu.
Prosimy o opuszczenie pokoju hotelowego do godziny 11:00 i pozostawienie walizek przed
wejściem do pokoju, skąd zostaną zabrane do budynku, gdzie będą Państwo oczekiwać
na wyjazd, przy basenie RELAX.

POSIŁKI I NAPOJE W PROGRAMIE ALL INCLUSIVE

Z pełnym wyżywieniem
W restauracji głównej (bufet - samoobsługa)
śniadanie
śniadanie kontynentalne
obiad
kolacja

07:30 – 10:00
10:00 - 11:00
12:30-14:00
19:00 – 21:30

Podczas posiłków oferujemy napoje, lokalne piwo i wino (samoobsługa). Prosimy o
stosowny ubiór i niekorzystanie z telefonów komórkowych . W restauracjach obowiązuje
zakaz palenia.
Restauracja przy basenie „Penelope” (bufet - samoobsługa)
obiad:
12:00 – 14:00
kolacja:
19:30 – 21:30
Podczas posiłków oferujemy napoje, lokalne piwo i wino
Popołudniowa kawa:
Bar plażowy „Odysseus”
15:30 - 16:30
Do kawy oferujemy wybór ciast i ciasteczek
Przekąski serwujemy w ciągu dnia od godziny 12:00 - 23:00
Bary:
Bar na plaży „Odysseus”
Bar główny „Captains”***

10:00 – 00:00
17:00 – 01:00

Oferujemy lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
*** Oferujemy również „markowe” alkohole, szampana i koktaile, które nie należą do
programu All inclusive

Prosimy pamiętać, że napoje serwowane
po 23:00 nie należą do programu All inclusive.

Oferta Płatna
A) Restauracja A la Carte znajduje się w tylnej części głównego budynku , niedaleko
sadzawki, pod altaną. Miejsce idealne na wyjątkowy, niezapomniany wieczór. Dla
Państwa wygody proponujemy skorzystanie z obsługi A la Carte obejmującej dania z
bufetu w cenie 5.00 euro za osobę.
Godziny otwarcia:
kolacja 20:00 – 21:30
Prosimy o rezerwowanie miejsc w recepcji, tego samego dnia, do godz. 14:00
A la Carte service (obsługa kelnera) w restauracji, gdzie znajduje się bufet, kosztuje 5 EUR
od osoby
B) Restauracja włoska „Penelope” oferuje wyłącznie kolacje. Prosimy składać rezerwacje
w recepcji hotelu do godz. 14:00.
Godziny otwarcia:
19:30 –21:30
C) Bar „Pirates” ma w swojej ofercie drinki i koktajle przygotowywane przez naszego
doświadczonego barmana.
Godziny otwarcia: 10:00 – 18:00
D) Sklepy i rozrywka
SPA - masaż i instytut piękna
Kort tenisowy i prywatne lekcje		
Sporty wodne
Butik
Sklep jubilerski
Mini market

czynny całą dobę, na lekcje należy się zapisać

www.gelinavillage.gr

Gelina Village Resort & Spa
życzy Państwu udanego wypoczynku !

www.gelinavillage.gr

KATALOG TELEFONICZNY HOTELU GELIN

ДJeśli chcą Państwo zadzwonić z pokoju do pokoju, należy najpierw wybrać numer
budnyku, a następnie numer pokoju
Basilia/Nostos Mare .................................................................... 8062
(dla połączeń z i do)
Cressida.......................................................................................... 3
Eugenia.......................................................................................... 4
Niki.................................................................................................. 5
Nikolas............................................................................................ 6
Thetis, Calypso, Ploto, Panopi..................................................... 7
Recepcja........................................................................................................ 1000

Коды корпусов: (Для номеров «B» смотрите НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК «В»)
BUDYNEK

NUMER TELEFONU

CRESSIDA A’ - NUMER POKOJU +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
CRESSIDA B’ - NUMER POKOJU +20
CR115B................3135
CR116B................3136
CR117B................3137
CR118B................3138
CR215B................3235
CR216B................3236
CR217B................3237
CR218B................3238
NIKI - NUMER POKOJU +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
EUGENIA A’ - NUMER POKOJU +20
EA103B.................4123
EA104B.................4124
EA107B.................4127
EA108B.................4128
EA203B.................4223
EA204B.................4224
EA207B.................4227
EA208B.................4228

BUDYNEK

NUMER TELEFONU

EUGENIA B’ - NUMER POKOJU +20
EB112B.................4132
EB113B.................4133
EB212B.................4232
EB213B.................4233
NICOLAS A’ - NUMER POKOJU +20
NA104B................6124
NA105B................6125
NA106B................6126
NA107B................6127
NA204B................6224
NA205B................6225
NA206B................6226
NA207B................6227
NICOLAS B’ - NUMER POKOJU +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
THETIS - NUMER POKOJU +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

BUDYNEK NUMER TELEFONU
KALYPSO - NUMER POKOJU +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
PLOTO - NUMER POKOJU +50
PL124B..................7174
PL128B..................7178
PL129B..................7179
PL130B..................7180
PL133B..................7183
PL224B..................7274
PL227B..................7277
PL228B..................7278
PL229B..................7279
PL224B..................7280
PL233B..................7283
PANOPI - NUMER POKOJU +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
MARE - NUMER POKOJU +30
MA120B...... (806) 2150
MA123B...... (806) 2153
MA126B...... (806) 2156
MA220B...... (806) 2250
MA223B...... (806) 2253
MA226B...... (806) 2256

PRZYDATNE TELEFONY
• Urząd Miasta 2663063353
Karetka
............................................2663-0-63353
• СКОРАЯ ПОМОЩЬ
przychodnia ogólna Alex. Mastoras)
...........................................2661-0-36044,
tel. Komórkowy 0030 6945402430
• Policja
.................................2663-0-31222, 22222
• Lekarz
..................... 2663-0-64444 08:00 до 14:00
(z wyjątkiwm niedziel
• Pediatra (Acharavi)
Pani Eleni Tekidu...........2663-0-63200, 6944-953535
• Pediatra (Acharavi)
Pan Konstantinos Balsamis... 2663-0-64870
• ТLekarz ogólny (Roda)
Pan Stamatis Biagis .............. 2663-0-64861,
.................................................. 6932-521229
• Laboratorium (Acharavi)
Mastora Stiliani........................ 2663-0-64845
• Apteka (Acharavi)
Sagiadinos Ilias 2663-0-64754, 6937-338129

• Apteka (Acharavi)
Spilioti Maria........................ 2663-0-63140
• Apteka (Acharavi)
Kondini Alexandra............. 2663-0-63144
• Okulista (Roda)
«Arathimos»......................... 2663-0-64755
• Radio Taxi
..........................2663-0-32400, 2663-0-63990,
6945-553440, 6979-463385, 6979-463484
• Policja portowa
...............................2661-0-39918-38425-41481
• Rozkład jazdy autobusów
................................................. 2661-0-28927
• Lotnisko................................. 2661-0-89600
• Wypożyczalnia samochodów
(proszę uzgodnić cenę i warunki wynajmu
auta)
«КОСКИНАС»..................... 2663-0-64262,
............................................. 6932-456584
• Fryzjer
1) Nikos (Acharavi)............. 2663-0-63657
2) Machis – Fashion (Acharavi)
............................................. 2663-0-63154

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
KORFU – RODA – ACHARAVI
CODZIENNIE: 05:30, 08:30, 11:00, 14:00, 16:00, 20:30
SOBOTA: 05:30, 08:30, 11:00, 14:00, 18:30, 19:40
NIEDZIELA: 09:30

ACHARAVI – RODA – KORFU
CODZIENNIE: 07:00, 10:15, 12:20, 15:25, 17:25, 21:45
SOBOTA: 07:15, 10:05, 12:20, 16:00
NIEDZIELA: 16:20

KORFU - SIDARI
CODZIENNIE: 05:30, 08:30, 11:00, 14:00, 16:00, 20:30
SOBOTA: 05:30, 08:30, 11:00, 14:00, 18:30, 20:00
NIEDZIELA: 09:30

SIDARI – KORFU
CODZIENNIE: 07:00, 10:25, 12:00, 13:45, 16:00, 17:10,
21:30
SOBOTA: 07:15, 09:40, 12:00, 16:00, 16:40
NIEDZIELA: 16:40

AUTOBUSY ODJEŻDŻAJĄCE Z SIDARI O GODZ. 12:00, 17:10 I 21:30 WRACAJĄ PRZEZ ACHARAVI
Ceny taksówek
Roda: 7 EUR / Kassiopi: 17 EUR / Korfu miasto: 51 EUR / Lotnisko: 54 EUR / Sidari: 17 EUR
Paleokastritsa: 43 EUR / Ag. Stefanos/ Sinies: 29 EUR / Benitses/ Achilion: 65 EUR

Numery kierunkowe do wybranych państw:
Wielka Brytania .......................................... 0044
USA.................................................................. 001
Niemcy......................................................... 0049
Rosja............................................................... 007
Belgia............................................................ 0032
Słowacja.................................................... 00421
Austria.......................................................... 0043
Czechy....................................................... 00420

Francja......................................................... 0033
Polska........................................................... 0048
Włochy......................................................... 0039
Bułgaria...................................................... 00359
Holandia...................................................... 0031
Rumunia....................................................... 0040
Szwajcaria.................................................... 0041
Grecja.......................................................... 0030

