
Το Aqualand Resort  βρίσκεται δίπλα στο Υδάτινο Πάρκο Aqualand στον Άγιο Ιωάννη 
είναι παραδοσιακά χτισμένο με σεβασμό στην αρχιτεκτονική της Κέρκυρα. Οι 
εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν πισίνες και εστιατόρια.  Όλα τα  στούντιο και διαμε-
ρίσματα του Aqualand Resort διαθέτουν κλιματισμό και μπαλκόνι με θέα τον κήπο, 
την πισίνα και το βουνό. Το καθιστικό είναι εξοπλισμένο με δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης  οθόνης. Για την ψυχαγωγία των μικρών υπάρχει παιδική χαρά,  κήπος με 
γρασίδι, φυτά και δέντρα.

Περιλαμβάνονται: Μ. Παρασκευή: Δείπνο ημιδιατροφής. Μ. Σάββατο: Πρωινό & Παραδοσιακό 
δείπνο με μαγειρίτσα, μετά την Θεία λειτουργία της Αναστάσεως. Κυριακή του Πάσχα: Μετά το 
πρωινό σερβίρονται δίπλα στην πισίνα ουζομεζέδες έως ότου ετοιμαστεί το παραδοσιακό 
φαγητό στις σούβλες (αρνί, κοκορέτσι, κοτόπουλο) τα  οποία  ψήνονται κοντά στο χώρο αυτό (σε 
περίπτωση βροχής μόνο σερβίρεται στο εστιατόριο).
Επίσης  διατίθεται  ζωντανή μουσική και χορευτικό την ημέρα αυτή. Θα θέλαμε να σας ενημερώ-
σουμε ότι η εκκλησία της περιοχής απέχει περίπου 300 μέτρα από το ξενοδοχείο μας και οι 
πελάτες που δεν επιθυμούν να κατέβουν στο κέντρο για την Ανάσταση πηγαίνουν στην εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη.

Τύπος δωματίου 4μέρες/ 3νύκτες 5μέρες/ 4νύκτες

Σε Δίκλινο studio 205 € 275 €

Μονόκλινο 297 € 396 €

1ο Παιδί  2–11 χρονών (σε δωμάτιο με 2 ενήλικες)  45 60

2ο Παιδί  2–11 χρονών σε τετράκλινο (2 ενήλικες + 2 παιδιά) 129€ 165 €

3ο άτομο (άνω  των 12 χρονών) 159 € 215 €

Σε δίχωρο διαμέρισμα ενήλικας 282€ 375€

1ο Παιδί  2–11 χρονών σε δίχωρο διαμέρισμα 45 60

2ο Παιδί  2–11 χρονών σε δίχωρο διαμέρισμα 165€ 220€

AQUALAND RESORT 4* ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Τιμές κατ άτομο με δικό σας ΙΧ συνολικά με Ημιδιατροφή                           Αναχώρηση 14/04

Όμορφη και ρομαντική, με σεβασμό στην ιστορία και στην παράδοσή της, 
η Κέρκυρα ξελογιάζει σαν άλλη Κίρκη όσους τυχερούς βρεθούν στα μέρη 
της. Γνωρίστε την και εσείς. Σίγουρα θα φύγετε μαγεμένοι.

Η κοσμοπολίτικη Κέρκυρα, το νησί της φυσικής ομορφιάς, του 
πολιτισμού, της μουσικής… Μπορεί κανείς να βρει πολλούς λόγους για να 
την επισκεφθεί. Ο εντυπωσιακός εορτασμός του ΠΑΣΧΑ είναι ένας από 
αυτούς. 

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή στην οποία συνυπάρχουν αρμονικά η 
ορθόδοξη χριστιανική πίστη με την καθολική κοινότητα, ο επιβλητικός 
Άγιος Σπυρίδωνας, η ενετική επίδραση, η μουσική των φιλαρμονικών, οι 
χορωδίες και η ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα. Θα βιώσετε το Πάσχα με 
θρησκευτική λαμπρότητα και κατάνυξη και θα παρακολουθήσετε πλήθος 
λιτανειών, επιτάφιων, εκδηλώσεων και τελετών, οι οποίες ξεκινούν από το 
Σάββατο του Λαζάρου και τελειώνουν τη Νια Τρίτη (Τρίτη του Πάσχα) με 
τα «μπάσματα» του Αγίου Σπυρίδωνα
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