
 
DODATOK č. 13 

ku katalógu CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o.  LETO 2022 
 
 

 
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu: 
 
DESTINÁCIA KORFU 
 
Do ponuky zaraďujeme: 
 
Golden Sands - hotel ☼☼☼+ 
 
oficiálne hodnotenie: *** 
webstránka: www.corfugoldensands.com  
 
Naša mienka: areál obľúbeného rodinného hotela Golden Sands svojim hosťom ponúka pokojnú atmosféru neďaleko 
mora, priestranný bazén obklopený štýlovými ležadlami, terasu s príjemným posedením a všade naokolo udržiavanú zelenú 
záhradu i s ponukou športového vyžitia. Každoročným vynovením vonkajších priestorov hotel spĺňa očakávania mnohých, 
najmä svojich stálych klientov, ktorí si cenia nielen blízkosť centra strediska, ale i skvelú polohu neďaleko nádhernej „zlatej“ 
pieskovej pláže .  

Poloha: v tichšej časti letoviska Agios Georgios Argyrades na juhozápadnej strane ostrova Korfu • približne 300 
m od centra strediska • cca 150 m od najbližšej menšej pieskovej pláže s pozvoľným vstupom do mora • približne 400 
m od známej dlhej „zlatej“ piesočnatej pláže • 25 km od hlavného mesta Kerkyra 

Vybavenie: vstupná hala s recepciou a posedením • trezory na recepcii (za poplatok) • reštaurácia s posedením 
na vonkajšej terase • vnútorný bar so SAT TV • bar pri bazéne • bazén • samostatný detský bazén • detské ihrisko 
• terasa na slnenie so slnečníkmi a ležadlami (zdarma) • wifi zóna • tenis • basketbalové ihrisko  

Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • klimatizácia • chladnička • SAT TV • kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchový kút a WC • sušič na vlasy • balkón • izby s výhľadom na more (za príplatok)  

Stravovanie: formou all inclusive - raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • vybrané miestne 
alkoholické nápoje a rozlievané nealkoholické nápoje, voda, káva a čaj • ľahké popoludňajšie občerstvenie 
 
Termíny a ceny: sú totožné s hotelom Messonghi Beach, str. 334 – 335 katalógu CK na leto 2022 
 
 
V Bratislave 15.6. 2022. 
 
 
 
 
 
 
                                             

Ing. Jozef Sedlár v.r.      Mgr. Oliver Kluch 

riaditeľ CK SENECA TOURS, spol. s r.o.    riaditeľ CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 

 

CK SENECA TOURS, spol s r.o., cestovná kancelária, Lichnerova 40, 903 01 Senec,  
IČO: 17640270, DIČ: 2020362817, IČ DPH: SK2020362817,  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, vložka č. 12438/B 

 

 

CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o., Štefánikova trieda 2941/61 OC MLYNY, Nitra 949 01,  
IČO: 50 415 689, IČ DPH: SK2120307805  

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro., vl.č. 41198/N 


