HOTEL MED HALVPENSION, KORSIKA

CALVI, HOTEL LA CARAVELLE***
Hyggeligt hotel ved god sandstrand og med 300 meter til centrum. Mindre,
velindrettede værelser med udgang til fælles gårdhave eller havudsigt. Ophold
med halvpension.

Det kan du glæde dig til
Hotel La Caravelle*** er et moderne, hyggeligt hotel – perfekt beliggende for dem, der gerne vil have byens
bedste strand blot et stenkast væk og samtidig bo centralt. Calvis hyggelige gågader, havnepromenaden
og mange restauranter ligger i gåafstand (ca. 300 meter).
Til hotellet hører en dejlig lukket have, der er som en fredfyldt oase fyldt med blomster og planter. Der er en
god restaurant og lounge/bar på hotellet og en restaurant på stranden Marco Plage.
På den lange og meget børnevenlige strandstrand kan man leje liggestole og parasoller, og nyde solen og
det turkisblå badevand i fulde drag.
Der er trinbræt tæt ved hotellet for det lille lokaltog, der forbinder Calvi med Ile Rousse. Skulle man få lyst
til en udflugt, stopper toget ved mange små byer og fine strande undervejs. Toget kører kun i dagtimerne
og ikke så ofte, at det normalt er til gene.
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Indkvartering
Værelserne er pæne og velindrettede med udgang direkte til gårdhaven og en lille terrasse, eller på etagen
med havudsigt. Der er kabel-tv, telefon, hårtørrer og aircondition. Morgenmadsbuffet og aftensmad er
inkluderet i prisen.

Kort

Vejr og klima

Transport
Flytider med Norwegian 2020:
Udrejse:
Afgang fra Kastrup
Kl. 07.55
Hjemrejse:

Ankomst i Bastia
Kl. 10.10
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Afgang fra Bastia

Ankomst i Kastrup

Kl. 10.55

Kl. 13.10

Inkluderet bagage og bagageregler:
2 x 20 kg indskrevet bagage
1 x 10 kg håndbagage (50 x 40 x 25 cm) pr. person
Flytider 2021:
Flytiderne for 2021 fra både København og Aalborg er endnu ukendte.

Praktiske Informationer
Prisberegning
Yderligere prisinformation samt eventuelle rabatter, tillæg, transportformer, tilvalg og fravalg findes i selve
bookingproceduren. Bookingproceduren kan derfor også blot benyttes til at beregne prisen på din rejse.
(Nogle rabatter og tillæg afhænger af den rejsendes alder. Vær derfor opmærksom på at indtaste
fødselsdato.)
Inkluderet i prisen/person:
Ophold på dobbeltværelse i stueplan eller etagen
Halvpension (morgenmadsbuffet og aftensmad)
Flyrejse fra København eller Aalborg tur/retur
Ikke inkluderet i prisen:
Transfer fra/til lufthavnen på Korsika (kan tilkøbes fra/til Bastia)
Billeje på Korsika (kan tilkøbes).
Bemærkninger:
Hotellet kan kun bestilles med halvpension
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