Ten noorden van
Lefkas Stad is het
Natura 2000-gebied,
u kunt daar bijzondere
vogels waarnemen
zoals flamingo’s,
pelikanen, lepelaars
enz. Wij weten de
juiste plek….

Vasteland
Griekenland

Lefkas

Proef Lefkas!
Streekproducten van
Lefkas, zoals lokale wijn,
honing en olijfolie, wij
nemen u graag mee
voor een rondleiding en
proeverij.

Ook voor fiets- en
wandelvakanties
is Lefkas ideaal!
Met of zonder
persoonlijke gids,
vraag naar de
mogelijkheden!
Eventueel hebben wij
mooie wandelroutes
voor u beschikbaar.

Watersport en Lefkas zijn één
U kunt uw vakantie prima
combineren met zeilen
(met of zonder schipper) of een
dag een bootje huren (zonder
vaarbewijs!). Ook voor wind- en
kitesurfers kennen wij
de verhuurbedrijven en
mogelijkheden.

Op www.lefkasa.nl vindt u alle studio’s, appartementen en villa’s
met meer foto’s, informatie over Lefkas(a) en mogelijkheden voor
uw unieke vakantie op Lefkas!
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Ervaar een unieke
vakantie
op het veelzijdige
Lefkas

Enkele parels uit ons accommodatie aanbod!

Persoonlijk reisadvies, reisbegeleiding en gastvrouw

Hieronder geven wij alvast een indruk van appartementen en villa’s die wij op het eiland
doorverhuren namens Griekse eigenaren. Ons uitgebreide en complete accommodatie aanbod
vindt u op onze website www.lefkasa.nl. Heeft u speciale wensen voor een vakantieverblijf?
Wij vinden het vast voor u!

Mijn naam is Marijke van der Hoek en ik zorg vanaf het begin tot eind voor uw unieke vakantie op Lefkas!
Van boeking tot reisbegeleiding/hosting. Ik heb 8 jaar in Athene gewoond en ervaring als hostess op Lefkas.
Ik ben Nederlands/Griekssprekend en ontvang de gasten op de luchthaven Preveza en informeer hen
persoonlijk als Lefkaskenner over activiteiten en bezienswaardigheden op het mooie Griekse eiland dat
onder Corfu is gelegen.
Heeft u speciale wensen of vragen, mail, app of bel mij gerust, zodat we samen kunnen kijken of het
veelzijdige Lefkas uw vakantiebestemming wordt. www.lefkasa.nl - info@lefkasa.nl - 06 52 69 36 23.

Appartementen/studio’s Anatoli aan zee
Iedere ochtend wordt u wakker met
het wonder en de schoonheid van
de zonsopkomst aan de Oostkust
van Lefkas in onze accommodatie
Anatoli in Nikiana.
De rust van de kabbelende Ionische
zee, die maar 15 meter van u
verwijderd is en waarin u kunt
zwemmen en op het kiezelstrand
kunt ontspannen en zonnen,
garandeert een heerlijk verblijf.
Om de hoek ligt het gezellige en
knusse haventje met enkele typisch
Griekse horecagelegenheden.
Verder is de bakker, supermarkt en
ook de bushalte voor lokaal vervoer
binnen 350 meter loopafstand.
Bekijk meer foto’s en informatie
op onze website.

Meer service van Lefkasa gewenst?
Wij kunnen ook een compleet reispakket samenstellen door uw vlucht vanaf Amsterdam of Düsseldorf te
regelen, de transfer naar uw accommodatie, eventuele autohuur, motor/scooter- of sportieve fietshuur.
Wilt u uw verblijf combineren met een aantal dagen zeilen, boothuur voor een dag(deel) of bijzondere
dagexcursies, waaronder een dagcruise naar de eilandjes rond Lefkas, ook dan weten wij de juiste lokale
bedrijven, om dit voor u tijdig te boeken.

Bijzondere villa’s
Bent u met een (groot) gezin, een groep
of wilt u gewoon veel privacy tijdens uw
vakantie, dan is er voldoende keuze uit het
aanbod van (luxe) villa’s op Lefkas!
Op het hele eiland, langs oost- en
westkust, maar ook in het berggebied
rond Karya, hebben wij contacten met de
eigenaren van prachtige villa’s voor 2-4
tot zelfs 10 personen! Op onze website zijn
een aantal vermeld, maar heeft u speciale
wensen, dan kunnen we vaak vinden wat
u zoekt. Mail gerust naar info@lefkasa.nl
WWW.LEFKASA.NL
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