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MAYOR CAPO DI CORFU I ΣΕΖΟΝ 2022
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ



ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

45 χλμ  από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας

2 χλμ από τη Λευκίμμη

Το Mayor Capo Di Corfu βρίσκεται στο νότιο τμήμα 
του νησιού, 2 χιλιόμετρα έξω από τη Λευκίμμη, στην 
περιοχή Άγιος Πέτρος. Μέσα σε καταπράσινους 
κήπους και μπροστά σε μια χρυσή, αμμώδη 
παραλία, βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία. 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

• 24 ωρη υποδοχή
• Δωρεάν χώρος στάθμευσης
• Χώρος αποσκευών
• Ελεύθερη πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο 

(wifi σε όλο το ξενοδοχείο)
• Κλήση αφύπνισης
• Υπηρεσία πλυντηρίου*
• Υπηρεσία μετατροπής συναλλάγματος*
• Πετσέτες παραλίας / πισίνας
• Βραβείο γαλάζιας σημαίας
• Εφημερεύων γιατρός*
• Κουτί πρώτων βοηθειών
• Υπηρεσία δωματίου* (κατόπιν ζήτησης)
• Χρήση δωματίου μετά το check out*

(κατόπιν κράτησης)

• Εκτύπωση
• Φαξ
• Φωτοτυπίες

• Μίνι μάρκετ

• Kατάστημα αναμνηστικών

*οι υπηρεσίες απαιτούν έξτρα χρέωση, πληρωτέα στο ξενοδοχείο

Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ*

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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 δεν γίνονται δεκτές

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ειδική Σημείωση
Το ξενοδοχείο είναι κατάλληλο για άτομα με κινητικά προβλήματα. Διαθέσιμα δωμάτια (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).



ΔΙΑΜΟΝΗ

SUPERIOR DOUBLE ROOM
(2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 1 ΠΑΙΔΙ) 

Το καλαίσθητο SUPERIOR DOUBLE ROOM αγκαλιάζει τον 
επισκέπτη και τον οδηγεί στην απόλυτη χαλάρωση. Με 
δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι, μπάνιο με ντουζιέρα και 
επιπλωμένη βεράντα ή μπαλκόνι  θα απολαύσετε όλες 
τις ανέσεις που αναζητάτε. Εδώ, στα ευήλια δωμάτια, η 
ομορφιά των κήπων συναντά τα αρώματα της φύσης για 
αναμνήσεις που θα χαραχτούν στη μνήμη σας για πάντα. 
Κάποια από τα δωμάτια αυτά, δίνουν την δυνατότητα 
φιλοξενίας τρίτου ατόμου.

• Αυτόνομος κλιματισμός
• LCD δορυφορική 

τηλεόραση
• Συσκευή αναπαραγωγής 

DVD
• Μικρό ψυγείο
• Υπηρεσία μίνι μπαρ*
• Εξοπλισμός για καφέ & 

τσάι

• Ελεύθερη πρόσβαση 
στο ασύρματο δίκτυο

• Απευθείας τηλεφωνική 
γραμμή*

• Πιστολάκι μαλλιών
• Χρηματοκιβώτιο
• Εμφιαλωμένο νερό σε 

καθημερινή βάση
• Υπηρεσία δωματίου*

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

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



SUPERIOR FAMILY SUITE
(2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 4 ΠΑΙΔΙA Ή 4 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 2 ΠΑΙΔΙΑ)

Στην ευρύχωρη και ευήλια σουίτα του Mayor Capo Di 
Corfu, οι επισκέπτες θα νιώσουν την άνεση από την πρώτη 
στιγμή σε μία εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα και διακριτικό 
περιβάλλον. Ένα άνετο οικογενειακό δωμάτιο δύο χώρων 
με ενδιάμεση πόρτα, διαθέτει δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι,
μπάνιο με ντουζιέρα και επιπλωμένη βεράντα ή μπαλκόνι. 
Κάποιες από τις σουίτες μας, διαθέτουν και δεύτερο 
όροφο.
Μια άνετη σοφίτα, μπορεί να φιλοξενήσει δύο παιδιά 
παρέχοντας και δικό τους μπάνιο. Πλούσιος εξοπλισμός 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις άνεσης. Εδώ θα απολαύσετε 
τη φροντίδα του προσωπικού μας και μια ολοκληρωμένη 
εμπειρία διαμονής για όλη την οικογένεια, μέσα σε ένα 
σκηνικό απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

• Αυτόνομος κλιματισμός
• LCD δορυφορική 

τηλεόραση
• Συσκευή αναπαραγωγής 

DVD
• Μικρό ψυγείο
• Υπηρεσία μίνι μπαρ*
• Εξοπλισμός για καφέ & 

τσάι
• Μηχανή παρασκευής   
 εσπρέσσο

• Ελεύθερη πρόσβαση στο 
ασύρματο δίκτυο

• Απευθείας τηλεφωνική 
γραμμή*

• Πιστολάκι μαλλιών
• Χρηματοκιβώτιο
• Εμφιαλωμένο νερό σε 

καθημερινή βάση
• Υπηρεσία δωματίου*
• Είδη μπάνιου

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

FAMILY MAISONETTE
(2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 2 ΠΑΙΔΙΑ Ή 3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 1 ΠΑΙΔΙ)

Η πρώτη αίσθηση που αφήνει το FAMILY MAISONETTE 
δωμάτιο είναι αυτή της χαλάρωσης, σε ένα περιβάλλον 
που αγκαλιάζει τον επισκέπτη και τον οδηγεί στην απόλυτη 
ηρεμία. Σχεδιασμένo σε δύο επίπεδα συνδυάζει όλες τις 
ανέσεις που χρειάζεται μία οικογένεια. Ένα ευρύχωρο 
υπνοδωμάτιο με δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι, μπάνιο με 
ντουζιέρα και επιπλωμένη βεράντα ή μπαλκόνι στο πρώτο 
επίπεδο. Εσωτερική σκάλα οδηγεί σε μία άνετη σοφίτα, 
όπου μπορούν να φιλοξενηθούν δύο παιδιά.

• Αυτόνομος κλιματισμός
• LCD δορυφορική 

τηλεόραση
• Συσκευή αναπαραγωγής 

DVD
• Μικρό ψυγείο
• Υπηρεσία μίνι μπαρ*
• Εξοπλισμός για καφέ & 

τσάι

• Ελεύθερη πρόσβαση 
στο ασύρματο δίκτυο

• Απευθείας τηλεφωνική 
γραμμή*

• Πιστολάκι μαλλιών
• Χρηματοκιβώτιο
• Εμφιαλωμένο νερό σε 

καθημερινή βάση
• Υπηρεσία δωματίου*

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ



Όταν οι λέξεις αδυνατούν να περιγράψουν, τα συναισθήματα παίρνουν τη μορφή γεύσεων. Στα εστιατόρια 
του Mayor Capo di Corfu 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). Για τους μικρούς μας επισκέπτες πάντα θα υπάρχουν ξεχωριστές επιλογές 
να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους.

ARETE MAIN RESTAURANT
Μεσογειακή και Διεθνής κουζίνα

Το κεντρικό μας εστιατόριο προσφέρει στους επισκέπτες 
του γευστικές επιλογές εμπνευσμένες από τη Μεσογειακή 
και τη Διεθνή κουζίνα με “Show cooking corner” που 
θα λατρέψετε. Στο Arete, μπορείτε να απολαύσετε 
πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό μπουφέ, επιλογές για 
χορτοφάγους καθώς και παιδικό μενού.

ΦΑΓΗΤΟ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

IL PIRATA A LA CARTE RESTAURANT
Μεσογειακή κουζίνα

Αν αγαπάτε τη Μεσογειακή κουζίνα, τότε θα λατρέψετε 
το Il Pirata*. Η μοναδική του ατμόσφαιρα απογειώνει τα 
ζωηρά και παιχνιδιάρικα πιάτα, φτιαγμένα με τα πιο αγνά 
και ποιοτικά υλικά, προσφέροντας στους επισκέπτες μια 
μοναδική εμπειρία γεύσεων. Μάλιστα, πολλά από τα υλικά 
μας προέρχονται από το βιολογικό κήπο του ξενοδοχείου 
μας. 

BARS

Το Mayor Capo di Corfu αποτελεί ιδανικό προορισμό και 
για το πότο σας. Αναζωογονηθείτε με ένα ρόφημα στην 
πισίνα καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας στο Ammos Pool Bar 
(10:00 – 01:00), απολαύστε ένα ελαφρύ σνακ στο Il Pirata 
Open Air Kitchen Bar (10:00 – 18:30) ή χαλαρώστε στοThea 
Lobby Bar μετά από μια μεγάλη μέρα στη θάλασσα (17:00 
– 01:00).

LUNA ROSA RESTAURANT
Ελληνική κουζίνα

Το νέο μας εστιατόριο Luna Rosa προσφέρει ένα 
μωσαϊκό γεύσεων που θα ικανοποιήσουν τον 
ουρανίσκο σας, με ένα μενού εμπνευσμένο από 
την αυθεντική Ελληνική κουζίνα. Ετοιμαστείτε να σας 
εκπλήξει.

*Οι υπηρεσίες παρέχονται με έξτρα χρέωση, πληρωτέα στο ξενοδοχείο.
**Για το δείπνο απαιτείται κομψή ενδυμασία και οι κύριοι πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και κλειστά παπούτσια.
***Οι ώρες λειτουργίας θα παραταθούν ανάλογα με την πληρότητα του ξενοδοχείου.



MAYOR CAPO DI CORFU
ΠΑΚΕΤΟ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Το πακέτο ημιδιατροφής περιλαμβάνει:

Πρωινό:
 

• Από τις 07:00 ως τις 10:00 
στο κεντρικό εστιατόριο “Arete” (μπουφές)

• Από τις 10:00 ως τις 11:00 
στο εστιατόριο “Arete” (late breakfast, μπουφές)

Βραδινό:
 

• Aπό τις 18:30 ως τις 21:30 
στο κεντρικό εστιατόριο “Arete”(μπουφές)

*Τα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται.
**Οι ώρες λειτουργίας θα παραταθούν ανάλογα με την 
πληρότητα του ξενοδοχείου.



MAYOR CAPO DI CORFU
ALL INCLUSIVE

Το All inclusive πακέτο περιλαμβάνει:

Πρωινό:
• Από τις 07:00 ως τις 10:00 
στο κεντρικό εστιατόριο “Arete” (μπουφές)

• Από τις 10:00 ως τις 11:00 στο
κεντρικό εστιατόριο “Arete” (late breakfast, μπουφές)

Μεσημεριανό:
• Από τις 12:30 ως τις 15:00 
στο κεντρικό εστιατόριο “Arete” (μπουφές)

Απογευματινό τσάι και σνακ:
• Από τις 16:00 ως τις 18:00
(τσάι, καφές, κέικ και μπισκότα, ατομικά σάντουιτς
και ρολάκια) 

Βραδινό:
• Από τις 18:30 ως τις 21:30 
στο κεντρικό εστιατόριο “Arete” (μπουφές)

Κατά τη διάρκεια των γευμάτων συμπεριλαμβάνονται 
τοπικά ποτά (βαρελίσια μπύρα, ποτήρι κρασί, 
αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, τσάι &  καφές φίλτρου).

Ροφήματα & Παγωτό από τις 10:00 ως τις 23:00

•  Διεθνή  επώνυμα  οινοπνευματώδη  ποτά: ουίσκι, 
τζιν, βότκα, ρούμι, τεκίλα.
•  Τοπικά Ποτά: βαρελίσια μπύρα, ποτήρι κρασί, 
μπύρα,  λικέρ, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό, 
μπράντι, snaps.
•  Κοκτέιλ: ποικιλία από διεθνή και τοπικά αλκοολούχα 
και μη κοκτέιλ.
• Ζεστά ροφήματα: τσάι, καφές φίλτρου, ελληνικός 
καφές, Εspresso & Cappuccino.
•  Παγωτό: επιλογή ανάμεσα σε διάφορες γεύσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
α) Το All inclusive πακέτο ισχύει έως τις 11:00 κατά την ημέρα 

αναχώρησης.
β) Υπηρεσία Δωματίου: από τις 10:00 έως τις 22:00 με 
 έξτρα χρέωση

**Οι ώρες λειτουργίας θα παραταθούν ανάλογα με την 
πληρότητα του ξενοδοχείου.



• Δύο εξωτερικές πισίνες με γλυκό νερό:
 Μία πισίνα για δραστηριότητες & Μία πισίνα χαλάρωσης
• Παιδική πισίνα με γλυκό νερό και μικρές νεροτσουλίθρες
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα 

και την παραλία
• Παιδική λέσχη (4-12 ετών)
• Παιδική χαρά
• Αίθουσα ψυχαγωγίας
• Κινούμενα σχέδια και εκπομπές καθημερινά
• Ζωντανή μουσική αρκετές φορές την εβδομάδα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ
• Γυμναστήριο
• Petanque
• Προγράμματα γυμναστικής, aerobic
• Βόλεϊ παραλίας
• Ποδόσφαιρο παραλίας
• Pilates
• Τένις
• Water polo
• Θαλάσσια σπόρ**
• Μασάζ*
• Θεραπείες και περιποιήσεις σπα*

Απευθυνθείτε στη ρεσεψιόν για την προ-κράτηση των παραπάνω 
δραστηριοτήτων.

*οι υπηρεσίες απαιτούν έξτρα χρέωση, πληρωτέα στο ξενοδοχείο
**παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες, με επιπλέον χρέωση

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα λειτουργούν σύμφωνα με τα 
πρωτόκολλα υγιεινής που ορίζονται από τον Ελληνικό νόμο.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΝΑΨΥΧΗ



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.


