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MAYOR MON REPOS PALACE I ΣΕΖΟΝ 2022
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ*

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
 

1 χλμ από την παλιά πόλη της Κέρκυρας

1,5 χλμ  από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας

20 μ από τη δημόσια παραλία μπροστά 
 από το Ξενοδοχείο

Στην άκρη του κόλπου της Γαρίτσας, με θέα το 
Ιόνιο πέλαγος και το Ενετικό Φρούριο της πόλης 
της Κέρκυρας βρίσκεται το ιστορικό Mayor Mon 
Repos Palace “Art Hotel”.

TOΠΟΘΕΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

• 24 ωρη υποδοχή
• Χώρος αποθήκευσης αποσκευών
• Ελεύθερη πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο
 (wifi σε όλο το ξενοδοχείο)
• Κλήση αφύπνισης
• Χρηματοκιβώτιο χωρίς χρέωση
• Υπηρεσία πλυντηρίου και σιδερώματος*
• Υπηρεσία μετατροπής συναλλάγματος*
• Πετσέτες πισίνας
• Εφημερεύων γιατρός*
• Κουτί πρώτων βοηθειών
• Υπηρεσία δωματίου* (κατόπιν ζήτησης)
• Χρήση δωματίου μετά το check out 

(κατόπιν κράτησης)*
• Εμπορική γωνιά με εφημερίδες, βιβλία και   

περιοδικά*
• Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης / ΑΤΜ

Αίθουσα συνεδριάσεων χωρητικότητας 180 
ατόμων  με την δυνατότητα εξοπλισμού υψηλής  
τεχνολογίας ήχου - εικόνας*

• Εκτυπώσεις
• Φαξ
• Φωτοτυπίες

Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια

• Μία πισίνα με γλυκό νερό
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στο χώρο
 της πισίνας
• Ξαπλώστρες και ομπρέλες στη δημόσια παραλία 
 στο πλάι του ξενοδοχείου**
• Μασάζ σώματος και αισθητικές θεραπείες*
• Θεραπείες και περιποιήσεις σπά*
• Εκδρομές και περίπατοι*
• Ζωντανή μουσική και σόου κατά τη διάρκεια
 της εβδομάδας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Check in μετά τις 3 μ.μ.
Check out ως τις 11 π.μ.

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

• Μετρητά 
• Κάρτα (Master Card, Visa, American Express)
• Προσωπικές επιταγές δε γίνονται δεκτές

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το ξενοδοχείο δέχεται επισκέπτες άνω των 18 ετών
*υπηρεσίες με επιπλέον χρέωση, πληρωτέα στο ξενοδοχείο   
**προσφέρονται από εξωτερικό συνεργάτη με επιπλέον χρέωση



ΔΙΑΜΟΝΗ

DOUBLE ROOM
(2  ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

*οι υπηρεσίες παρέχονται με επιπλέον χρέωση, πληρωτέα στο 
ξενοδοχείο, κατόπιν ζήτησης

Χαλαρώστε στα εκλεπτυσμένα DOUBLE ROOMS του 
Mon Repos Palace, τα οποία διακοσμημένα με ιδιαίτερη 
προσοχή στη λεπτομέρεια συνθέτουν την εικόνα της 
απόλυτης ηρεμίας. Ο επισκέπτης θα συναντήσει δύο μονά 
ή ένα διπλό κρεβάτι με μπανιέρα ή ντουζιέρα και ένα μικρό 
επιπλωμένο μπαλκόνι. Εδώ, θα απολαύσετε τη φροντίδα 
του προσωπικού μας και μια ολοκληρωμένη εμπειρία 
διαμονής.

• LCD δορυφορική
    τηλεόραση
• Αυτόνομος κλιματισμός
• Απευθείας τηλεφωνική 
 γραμμή*
• Ελεύθερη πρόσβαση
 στο ασύρματο δίκτυο
• Εξοπλισμός για καφέ &  
 τσάι

• Μικρό ψυγείο
• Πιστολάκι μαλλιών
• Μίνι μπαρ*
• Χρηματοκιβώτιο χωρίς
 χρέωση
• Μπαλκόνι
• Υπηρεσία Δωματίου
 (08:00-22:30)*

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ



DOUBLE SIDE SEA VIEW ROOM
(2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

DOUBLE SEA VIEW
(2  ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

*οι υπηρεσίες παρέχονται με επιπλέον χρέωση, πληρωτέα στο 
ξενοδοχείο, κατόπιν ζήτησης

Εδώ η κομψότητα συναντά την πολυτέλεια και το κλασικό 
το μοντέρνο. Τα καλαίσθητα DOUBLE SIDE SEA VIEW 
δωμάτια, διαθέτουν άνετους χώρους με δύο μονά ή ένα 
διπλό κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα ή ντουζιέρα και σε 
οδηγούν στο επιπλωμένο μπαλκόνι τους. Χαλαρώστε 
απολαμβάνοντας τη θαλάσσια αύρα και την φροντίδα 
του έμπειρου προσωπικού μας για να ζήσετε μια μοναδική 
εμπειρία φιλοξενίας.

• LCD δορυφορική
    τηλεόραση
• Αυτόνομος κλιματισμός
• Απευθείας τηλεφωνική 
 γραμμή*
• Ελεύθερη πρόσβαση
 στο ασύρματο δίκτυο
• Εξοπλισμός για καφέ &  
 τσάι

• Μικρό ψυγείο
• Πιστολάκι μαλλιών
• Μίνι μπαρ*
• Χρηματοκιβώτιο χωρίς
 χρέωση
• Μπαλκόνι
• Υπηρεσία Δωματίου
 (08:00-22:30)*

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Διακοσμημένα με μία παλέτα ανοιχτών γήινων χρωμάτων, τα 
DOUBLE SEA VIEW δωμάτια, εμπλουτίζουν την λιτή κλασική 
πολυτέλεια με παραδοσιακές πινελιές. Διαθέτουν άνετους 
χώρους με δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα 
ή ντουζιέρα και σε οδηγούν στο επιπλωμένο μπαλκόνι 
τους. Χαλαρώστε απολαμβάνοντας τη θέα του κόλπου της 
Γαρίτσας και το Παλαιό Φρούριο να σας υπενθυμίζει την 
αίγλη της πόλης της Κέρκυρας.

• LCD δορυφορική
    τηλεόραση
• Αυτόνομος κλιματισμός
• Απευθείας τηλεφωνική 
 γραμμή*
• Ελεύθερη πρόσβαση
 στο ασύρματο δίκτυο
• Εξοπλισμός για καφέ &  
 τσάι

• Μικρό ψυγείο
• Πιστολάκι μαλλιών
• Μίνι μπαρ*
• Χρηματοκιβώτιο χωρίς
 χρέωση
• Βεράντα ή Μπαλκόνι
• Υπηρεσία Δωματίου
 (08:00-22:30)*

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ



EXECUTIVE SUITES
(2 - 3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Η πρώτη αίσθηση που αφήνει  η μοναδική EXECUTIVE 
SUITE, είναι αυτή της πολυτέλειας, για να ακολουθήσει η 
αίσθηση της χαλάρωσης. Στα ηλιόλουστα δωμάτια, θα 
συναντήσετε δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι, μπάνιο με 
μπανιέρα ή ντουζιέρα και εξοπλισμό που καλύπτει όλες 
τις απαιτήσεις άνεσης. Μια επιπλωμένη βεράντα θα σας 
προσφέρει ένα μαγικό ταξίδι στο χρόνο, απολαμβάνοντας 
την θέα του Ιονίου Πελάγους. Εδώ θα δημιουργήσετε τις 
πιο όμορφες αναμνήσεις των διακοπών σας.

PRESIDENTIAL SUITES SEA VIEW
(2  - 4 ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Στον ενιαίο και άνετο χώρο των εμβληματικών PRESIDENTIAL 
SUITES, προσφέρεται άνεση σε κλασικές γραμμές και 
τόνους. Καθιστικός χώρος, ευρύχωρο υπνοδωμάτιο 
με ένα διπλό κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα ή ντουζιέρα 
και πλούσιες παροχές συνθέτουν ένα περιβάλλον με 
ουσιαστική πολυτέλεια. Μία μεγάλη επιπλωμένη βεράντα 
σας δίνει τη δυνατότητα να βιώσετε μια μοναδική εμπειρία, 
αγναντεύοντας το απέραντο γαλάζιο του κόλπου της 
Γαρίτσας και την μαγευτική πόλη της Κέρκυρας. Απολαύστε 
την φροντίδα του έμπειρου προσωπικού μας και αφεθείτε 
στα συναισθήματά σας.

• LCD δορυφορική
    τηλεόραση
• Αυτόνομος κλιματισμός
• Απευθείας τηλεφωνική 
 γραμμή*
• Ελεύθερη πρόσβαση
 στο ασύρματο δίκτυο
• Εξοπλισμός για καφέ &  
 τσάι
• Μικρό ψυγείο

• LCD δορυφορική   
   τηλεόραση
• Αυτόνομος κλιματισμός
• Απευθείας τηλεφωνική
   γραμμή*
• Ελεύθερη πρόσβαση
   στο ασύρματο δίκτυο
• Χρηματοκιβώτιο χωρίς   
   χρέωση
• Βεράντα ή μπαλκόνι
• Πιστολάκι μαλλιών
• Αφρώδη οίνο

• Μίνι μπαρ*
• Πιστολάκι μαλλιών
• Είδη μπάνιου
• Μπουρνούζι
• Παντόφλες
• Χρηματοκιβώτιο
 χωρίς χρέωση
• Βεράντα ή μπαλκόνι
• ΥπηρεσίαΔωματίου 
 (08:00-22:30)*

*οι υπηρεσίες παρέχονται με επιπλέον χρέωση, πληρωτέα στο 
ξενοδοχείο, κατόπιν ζήτησης

• Εξοπλισμός για καφέ &
τσάι

• Πιατέλα με ελληνικά γλυκά 
και λικέρ κουμ κουάτ

• Μίνι μπαρ
• Μηχανή παρασκευής 

εσπρέσσο
• Είδη μπάνιου 
• Μπουρνούζι
• Παντόφλες
• Υπηρεσία Δωματίου 

(08:00-22:30)*

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ



Κεντρικό εστιατόριο

Πρωινό (μπουφέ) από τις 07:00 ως τις 10:30

Βραδινό (μπουφέ) από τις 19:30 ως τις 21:30

«Passaggio - All day Café bar»

Απολαύστε  στους χώρους του μπαρ, μια μεγάλη  

ποικιλία  ποτών και σνακ,  τα οποία  προσφέρονται 

από τις 10:00  έως τις 01:00

«Passaggio Bistrot – A la carte restaurant»

Απολαύστε μοναδικές γεύσεις  διεθνούς  

δημιουργικής κουζίνας από τις 12:00 έως τις 22:30

Υπηρεσία  Δωματίου

από  τις  08:00  -  22:30  με επιπλέον χρέωση

To ξενοδοχείο παρέχει την δυνατότητα διαμονής 

με πρωινό ή με ημιδιατροφή.

Πακέτο Ημιδιατροφής

Το Πακέτο Ημιδιατροφής περιλαμβάνει:

• Πρωινό σε μπουφέ

(Continental Breakfast) (07:00-07:30) 

(American Breakfast) (07:30-10:30)

• Βραδινό σε μπουφέ 

(19:30-21:30)

*Τα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται.
**Οι ώρες λειτουργίας θα παραταθούν ανάλογα με 

την πληρότητα του ξενοδοχείου.

Όταν οι λέξεις αδυνατούν να περιγράψουν, τα συναισθήματα παίρνουν τη μορφή γεύσεων. Στο εστιατόριο 
Passaggio, του Mayor Mon Repos Palace, θα συμμετάσχετε σε ένα παιχνίδι ανακάλυψης νέων εμπειριών, 
αυθεντικών γεύσεων από τη Μεσόγειο και άλλες κουζίνες. Εδώ θα νιώσετε την εκλεπτυσμένη απόλαυση και θα 
διεγείρετε τις πέντε αισθήσεις σας. Αρώματα, μοναδικά τοπικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης, διαλεγμένες 
πρώτες ύλες και εκλεπτυσμένα κρασιά. Στα εστιατόρια μας, μπορείτε να ανακαλύψετε μενού χορτοφάγων 
καθώς και επιλογές χωρίς γλουτένη (κατόπιν ζήτησης).

ΦΑΓΗΤΟ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Στην άκρη του κόλπου της Γαρίτσας, το ιστορικό Mayor Mon Repos Palace “Art Hotel”, έχει διαμορφώσει 
έναν χώρο όπου η κομψότητα συναντά την πολυτέλεια και το κλασικό συναντά το μοντέρνο. Με εξειδικευμένο 
εξοπλισμό, η Mayor διοργανώνει συναντήσεις και συνέδρια για πληθώρα πελατών και εγγυάται την επιτυχία 
των εκδηλώσεων που φιλοξενούνται στα ξενοδοχεία της.

ΓΑΜΟΣ - ΒΑΦΤΙΣΗ
Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που χαράζονται στο μυαλό μας για πάντα. Στιγμές μεγάλων προσδοκιών 
και πολυτέλειας που θέλουμε όλα να είναι ξεχωριστά όσο αυτή η στιγμή για εμάς . Στη Mayor μπορούμε να 
κάνουμε πράξη όλα όσα ονειρεύεστε και να ζήσετε το όνειρό σας, ξέγνοιαστα! Ο γάμος σας, η βάφτιση του 
παιδιού σας, ένα κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα, privé γεύματα και δείπνα υπό το φως των κεριών, ταξίδι του μέλιτος 
ή ιδιαίτεροι εορτασμοί.Οι δυνατότητες ανεξάντλητες. Επιλέξτε το Mayor Mon Repo Palace να μετατρέψει την 
κάθε σας στιγμή σε μια ονειρεμένη ανάμνηση.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα του Covid-19 και τα μέτρα πρόληψης, επισκεφθείτε τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC)
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε για να ταξιδέψετε με μεγαλύτερη ασφάλεια. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

MAYOR SAFE HOTELS PROTOCOL
Feel Free to Feel Safe

S A F E  H O T E L S  P R O T O C O L

feel free to feel saf e

Πρόληψη του Covid-19
ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ | ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΕΡΙΩΝ | ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ | | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ | ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΕΙΡΑΨΙΑΣ

Το καλωσόρισμα, η προστασία και η φροντίδα σας ήταν πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα.

Σε συνεργασία με έναν διεθνώς αναγνωρισμένο συνεργάτη, δημιουργήσαμε ένα ακόμη πιο ασφαλές περιβάλλον για τους επισκέπτες,
τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα πρόληψης, ασφάλειας και υγιεινής.

Το προσωπικό μας λαμβάνει συνεχή εκπαίδευση συμμόρφωσης για την υγεία και την ασφάλεια.

Η ασφάλειά σας πάνω απ’ όλα

Εμπειρία επισκεπτών

Ώρα check-in: 15.00 & Ώρα check-out: 11.00 ώστε να διασφαλιστεί επαρκής χρόνος για την προετοιμασία
και την απολύμανση των δωματίων για τους νέους επισκέπτες.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να διατηρούν μια φυσική απόσταση 2m από τους άλλους
όταν στέκονται σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου.

Η κατάλληλη σήμανση θα σας υπενθυμίσει να διατηρήσετε τις αποστάσεις ασφαλείας.

Σε όλα τα σημεία επαφής, σε όλες τις εισόδους του ξενοδοχείου, τη ρεσεψιόν, τους χώρους εστίασης
και όλους τους κοινόχρηστους χώρους, υπάρχουν παροχές απολύμανσης χεριών.

Ένα πλήρες εξοπλισμένο ιατρικό κιτ είναι διαθέσιμο στην υποδοχή του ξενοδοχείου,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Η συχνότητα καθαρισμού και απολύμανσης σε όλο το ξενοδοχείο έχει αυξηθεί,
εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό σε αντικείμενα και επιφάνειες συχνής αφής.

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι αερίζονται επαρκώς και συντηρούνται τακτικά όλα τα συστήματα κλιματισμού.

Οι πόρτες στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου παραμένουν ανοιχτές προκειμένου να διατηρηθεί
η κυκλοφορία φρέσκου αέρα.

Χώροι Εστίασης
Σε όλους τους χώρους εστιατορίων και καθιστικών, τα τραπέζια είναι διατεταγμένα

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη φυσική απόσταση ασφαλείας μεταξύ των καθήμενων.

Οι διαδικασίες HACCP εφαρμόζονται σε όλους τους χώρους εστίασης.
Όλες οι παραγγελίες του room service παραδίδονται στην πόρτα δωματίου.

Καθαριότητα Δωματίων
Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αντικείμενα και επιφάνειες συχνής αφής, όπως τηλέφωνα,

χειριστήρια τηλεόρασης, a/c, πόμολα και διακόπτες.
Έντυπα υλικά όπως κατάλογοι, περιοδικά, σημειωματάρια κλπ. παρέχονται ηλεκτρονικά, εάν απαιτείται.

Κατά την άφιξη, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την υπηρεσία καθαριότητας
δωματίων κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

 

Τα αιτήματα καθαρισμού για το δωμάτιο θα πρέπει να υποβάλλονται στη ρεσεψιόν 24 ώρες πριν.
Ο καθαρισμός δωματίου πραγματοποιείται μόνο όταν οι επισκέπτες δεν βρίσκονται στο δωμάτιό τους

και με όλα τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα και εξοπλισμό.

Κοινόχρηστοι χώροι
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλους τους επισκέπτες να κάνουν χρήση της τουαλέτας που βρίσκεται στο δωμάτιο τους

και να αποφεύγουν τις κοινόχρηστες τουαλέτες.

Στο χώρο της πισίνας εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα COVID-19.

Οι ξαπλώστρες και τα τραπέζια τοποθετούνται έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της φυσικής απόστασης 
και απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι αερίζονται επαρκώς και τα συστήματα κλιματισμού συντηρούνται τακτικά.

Το γυμναστήριο, το σπα και το Kids Club λειτουργούν σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και κανονισμούς για τον Covid-19.



Σημαντική σημείωση: Οποιεσδήποτε περιγραφές του ξενοδοχείου πρέπει να εγκριθούν από την εταιρία Mayor Hotels & Resorts 
πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση.

Η εταιρία Mayor Hotels & Resorts διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε όλες τις εγκαταστάσεις & τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε 
αυτή την περιγραφή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις & τις υπηρεσίες, 
συγκεκριμένες πολιτικές, τιμές, κλπ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων & κρατήσεων του γραφείου μας.

Mayor La Grotta Verde Grand Resort 
Άγιος Γόρδιος, Τ.Θ. 95

Κέρκυρα, 49 084, Ελλάδα 
T +30 26611 80000 F +30 26610 53157
E lagrottaverde@mayorhotels.com

Κεντρικά Γραφεία

Ιάσωνος & Σωσιπάτρου 47, 49100, Κέρκυρα, Ελλάδα 

Τ. + 30 26610 28940 Ε. info@mayorhotels.com

Mayor Capo Di Corfu
Άγιος Πέτρος, Λευκίμμη

Κέρκυρα, 49 080, Ελλάδα 
Τ +30 26620 29077 F +30 26620 29070

Ε capodicorfu@mayorhotels.com

Mayor Mon Repos Palace-Art Hotel 
Λ.  Δημοκρατίας & Ιάσ.Σωσιπάτρου

Ανεμόμυλος, 49100, Κέρκυρα, Ελλάδα
Τ +30 26610 32783 F +30 26610 23460

Ε monrepos@mayorhotels.com 

Mayor Pelekas Monastery
Παραλία Κοντογυαλού, Πέλεκας

Κέρκυρα, 49 084, Ελλάδα 
Τ +30 26611 80600  F +30 26610 95181
E pelekasmonastery@mayorhotels.com

Διασκορπισμένα στα πιο ειδυλλιακά σημεία της Κέρκυρας, τα Mayor Hotels & Resorts σε καλωσορίζουν σε ένα κόσμο 
εξαίσιου στυλ και μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις ευεξίας και ψυχαγωγίας και με εξαιρετικές, 
προσωποποιημένες υπηρεσίες διαμονής υψηλής ποιότητας. Ένα κόσμο όπου είστε πραγματικά ελεύθεροι να ζήσετε!
 
Η εκλεπτυσμένη φιλοξενία, οι κορυφαίες υπηρεσίες και η πληθώρα δραστηριοτήτων, μαζί με τις ευφάνταστες 
γαστρονομικές επιλογές, συνθέτουν το τέλειο σκηνικό για τις διακοπές σας. Αφοσιωμένοι στο να σας παρέχουμε 
μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής, δημιουργούμε τα συναισθήματα που θα αποτελέσουν τις μελλοντικές σας 
αναμνήσεις. Καλώς ήλθατε στα Mayor Hotels and Resorts.


