
Tο ιστορικό ξενοδοχείο Mon Repos Palace βρίσκεται στην άκρη του κόλπου της Γαρίτσας. Η τοποθεσία του, σε απόσταση αναπνοής 
από την πόλη, το κάνει το απόλυτο City Hotel, ενώ η αισθητική των χώρων του αιτιολογεί την αναγωγή του σε Art Hotel. Είναι το 
σημείο εκκινησης για την εξερεύνηση της Κέρκυρας και ταυτόχρονα το κέντρο μίας κορυφαίας διαμονής και εξυπηρέτησης.

The historic Mon Repos Palace Hotel is located on the edge of Garitsas bay. Its location, just a breath away from the city, makes it 
the ultimate City Hotel, while its design justifies its classification as an Art Hotel. It’s the start point for the exploration of Corfu and 
simultaneously the pinnacle of your stay.

Mon Repos Palace Corfu

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Αγίων Ιάσωνος & Σωσιπάτρου | Ανεμόμυλος 49100 | Κέρκυρα | Dimokratias Av. & Iasonos Sosipatrou | Anemomylos 49100 | Corfu | Greece

+30 26610 32783 & +30 26610 24466 | info-mrp@ellaresorts.com | www.monrepospalace.com

Το πακέτο ημιδιατροφής περιλαμβάνει:

ΗΜΈΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη
Δείπνο σε μπουφέ με επιλογή από νηστίσιμα πιάτα

ΚΑΘΗΜΈΡΙΝΑ (εκτός Κυριακής του Πάσχα)
Πρωινό σε μπουφέ
Δείπνο σε μπουφέ με επιλογή από νηστίσιμα πιάτα

ΜΈΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρωινό σε μπουφέ
Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακό φαγητό, συμπεριλαμβανομένης 
της παραδοσιακής ‘Μαγειρίτσας’ (σερβίρεται μετά τις 00:00).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πρωινό σε μπουφέ με σαμπάνια που περιλαμβάνει μπριός, κόκκινα 
αυγά και ποικιλία με Πασχαλινές λιχουδιές. 

Γεύμα με παραδοσιακό ψήσιμο αρνιού και μπουφέ από σαλάτες, ζεστά 
και κρύα ορεκτικά και κυρίως, κόκκινα αυγά, φρούτα και καλούδια.

Το πασχαλινό μας γεύμα θα συνοδεύεται από παραδοσιακούς χορούς, 
τραγούδι και πολύ κέφι.

Late check out για την Κυριακή του Πάσχα.

The half board package includes:

ARRIVAL DAY
Welcome drink on arrival
Dinner buffet with a selection of fasting dishes

DAILY (except Easter Sunday)
Breakfast buffet
Buffet dinner with choice of fasting dishes

HOLY SATURDAY
Buffet breakfast
Resurrection Dinner with traditional food,  
including traditional ‘Magiritsa’ (served after 00:00).

EASTER SUNDAY
Buffet breakfast with champagne including brioche, red eggs and a variety 
of Easter delicacies. 

Lunch with traditional lamb roast and a buffet of salads, hot and cold 
appetizers and most importantly, red eggs, fruit and goodies.

Our Easter meal will be accompanied by traditional dancing, 
singing and lots of fun.

Late check out for Easter Sunday.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΑ 2023 |  EASTER RATES 2023
Ισχύουσες ημερομηνίες 13.04-16.04 (περιλαμβάνεται) | Applicable Dates 13.04-16.04 (included)

Δίκλινο Δωμάτιο | Double Room 247€

Δίκλινο Δωμάτιο με πλαϊνή θέα θάλασσα
Double Room side sea view 259€

Δίκλινο δωμάτιο με θέα θάλασσα
Double Room sea view 267€

Executive Σουίτα | Executive Suite 383€

Presidential Σουίτα | Presidential Suite 582€

Μονόκλινο Δωμάτιο | Single Room Policy
20% έκπτωση στην τιμή δίκλινου δωματίου
20% Discount on double room rate

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 2023
EASTER  PACKAGE 2023

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: 3 διανυκτερεύσεις. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 20% προκαταβολή του συνολικού ποσού πρέπει  
να καταβληθεί κατά την επιβεβαίωση της κράτησης. Εξόφληση το αργότερο 21 ημέρες πριν την άφιξη. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΎΡΩΣΗΣ: Δωρεάν ακύρωση μέχρι 22 ημέρες. 

Μετά τις 21 ημέρες χρεώνεται το 100% του ποσού της κράτησης. ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ/ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Χρεώνεται το 100% του ποσού της κράτησης. 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΝΎΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ: 25% έκπτωση επί των επίσημων ημερήσιων τιμών.

BOOKING & PAYMENT TERMS | MINIMUM STAY: 3 Nights. PAYMENT POLICY: 20% prepayment of total amount is to be paid upon confirmation. 
Settlement latest 21 days before arrival. CANCELLATION POLICY: Free cancellation up to 22 days. After 21 days 100% amount of the reservation is chargeable. 

NON SHOW/EARLY DEPARTURE: 100% amount of the reservation will be charged. ADDITIONAL OVERNIGHTS: 25% off official daily rates.

*Οι τιμές είναι ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή (στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης το Αναστάσιμο 
δείπνο του Μ. Σαββάτου και το μεσημεριανό γεύμα με σπιτικό φαγητό την Κυριακή του Πάσχα) **Εξαιρούνται τα ποτά
*Rates are per room per night on HB basis (Festive Resurrection Dinner for Holy Saturday & traditional lunch menu for 
Easter Sunday are also included) **Drinks are excluded


