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Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Check in μετά τις 3 μ.μ.
Check out ως τις 12 μ.μ.

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

• Μετρητά
• Κάρτα (Master Card, Visa, American Express, Diners)

• Προσωπικές επιταγές δεν γίνονται δεκτές

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
 
14 χλμ  από το αεροδρόμιο - πόλη Κέρκυρας 

1.7 χλμ  από το χωριό Πέλεκας
 

Σε μία μαγευτική τοποθεσία, πάνω σε μία από τις 
καλύτερες παραλίες της Κέρκυρας, την παραλία 
Κοντογιαλός, βραβευμένη με γαλάζια σημαία.

TOΠΟΘΕΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

• 24 ωρη υποδοχή
• Δωρεάν χώρος στάθμευσης
• Δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο  

προς το χωριό Πέλεκας
• Χώρος αποσκευών
• Ελεύθερη πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο 

(wifi σε όλο το ξενοδοχείο)
• Βιβλιοθήκη- χώρος ανάγνωσης
• Κλήση αφύπνισης
• Υπηρεσία φύλαξης βρέφους*
• Υπηρεσία δωματίου* (κατόπιν ζήτησης)
• Χρήση δωματίου μετά το check out* (κατόπιν κράτησης)
• Δωμάτιο κοινής χρήσης* (κατόπιν κράτησης)
• Υπηρεσία πλυντηρίου*
• Υπηρεσία μετατροπής συναλλάγματος*
• Πετσέτες παραλίας / πισίνας
• Βραβείο γαλάζιας σημαίας 2018
• Εφημερεύων γιατρός*
• Κουτί πρώτων βοηθειών

• Εκτύπωση
• Φαξ
• Φωτοτυπίες

• Κοσμηματοπωλείο
• Μίνι μάρκετ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ*

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ειδική Σημείωση - Πρόσβαση
Το ξενοδοχείο δεν είναι κατάλληλο για άτομα με κινητικές δυσκολίες / χρήστες αναπηρικών καροτσιών 
λόγω της τοποθεσίας του και της ακατάλληλης μορφολογίας του εδάφους.
*υπηρεσίες με επιπλέον χρέωση, πληρωτέα στο ξενοδοχείο

Αίθουσα συνεδριάσεων χωρητικότητας 60 ατόμων, 
με δυνατότητα εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας 
ήχου και εικόνας.*

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ



ΔΙΑΜΟΝΗ

DOUBLE ROOM
(2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Διακοσμημένα σε γήινους τόνους και λιτές γραμμές τα 
προσφάτως ανακαινισμένα DOUBLE ROOM, έχουν θέα το 
εσωτερικό μέρος του Mayor Pelekas Monastery. Ένα άνετο 
δωμάτιο, με ένα διπλό κρεβάτι και μπάνιο με μπανιέρα ή 
ντουζιέρα και μία μικρή επιπλωμένη βεράντα. Εδώ, θα 
απολαύσετε την φροντίδα του έμπειρου προσωπικού μας 
και θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

• Αυτόνομο κλιματισμό
• Δορυφορική LCD

τηλεόραση
• Συσκευή 
αναπαραγωγής 

DVD
• Απευθείας τηλεφωνική 

γραμμή*
• Ελεύθερη πρόσβαση σε 

ασύρματο δίκτυο
• Μικρό ψυγείο

• Ατομικό μπαρ*
• Πιστολάκι μαλλιών
• Χρηματοκιβώτιο
• Τηλεφωνική γραμμή 

στο μπάνιο
• Δωρεάν εξοπλισμό για 

καφέ - τσάι
• Φρέσκο νερό σε 

καθημερινή βάση
• Υπηρεσία Δωματίου 

(10:00-22:00)*

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

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



JUNIOR SUITE SEA VIEW
(2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 2 ΠΑΙΔΙΑ ή 3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 1 ΠΑΙΔΙ)

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

SUPERIOR DOUBLE ROOM
(2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ +  1 ΠΑΙΔΙ ή 3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Σε ένα από τα προσφάτως ανακαινισμένα SUPERIOR 
DOUBLE ROOM του ξενοδοχείου μας θα συναντήσετε μια 
παλέτα γήινων χρωμάτων και μια διακριτική κομψότητα. 
Με δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι και μπάνιο με μπανιέρα 
ή ντουζιέρα ο ταξιδιώτης θα συναντήσει πολυτελή άνεση. 
Κορυφαίες υπηρεσίες και παροχές, συνθέτουν ένα 
ολοκληρωμένο πακέτο φιλοξενίας για κάθε μέλος της 
οικογένειας σας.

• Αυτόνομο κλιματισμό
• Δορυφορική LCD

τηλεόραση
• Συσκευή αναπαραγωγής 

DVD
• Απευθείας τηλεφωνική 

γραμμή*
• Ελεύθερη πρόσβαση σε 

ασύρματο δίκτυο
• Μικρό ψυγείο
• Ατομικό μπαρ*

• Πιστολάκι μαλλιών
• Χρηματοκιβώτιο
• Τηλεφωνική γραμμή 

στο μπάνιο
• Δωρεάν εξοπλισμό για 

καφέ - τσάι
• Φρέσκο νερό σε 

καθημερινή βάση
• Υπηρεσία Δωματίου 

(10:00-22:00)*

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Στην ενιαία διαμορφωμένη JUNIOR SUITE SEA VIEW  
συνδυάζονται ιδανικά ο ευρύχωρος χώρος και η 
λειτουργικότητα, σε ένα περιβάλλον διακριτικής  
πολυτέλειας και μοναδικής φιλοξενίας. Χαλαρώστε στα 
άνετα φωτεινά δωμάτια με δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι 
και μπάνιο με μπανιέρα. Σε καναπέ κρεβάτι μπορούν να 
φιλοξενηθούν έως και δύο επιπλέον άτομα. Μπροστά 
σας θα συναντήσετε μια επιπλωμένη βεράντα με θέα όλο 
το Ιόνιο πέλαγος. Εδώ θα δημιουργήσετε τις μελλοντικές 
σας αναμνήσεις, μέσα από δυνατά συναισθήματα.

• Αυτόνομο κλιματισμό
• Δορυφορική LCD

τηλεόραση
• Συσκευή αναπαραγωγής 

DVD
• Απευθείας τηλεφωνική 

γραμμή*
• Ελεύθερη πρόσβαση σε 

ασύρματο δίκτυο
• Μικρό ψυγείο
• Ατομικό μπαρ*

• Πιστολάκι μαλλιών
• Χρηματοκιβώτιο
• Τηλεφωνική γραμμή 

στο μπάνιο
• Είδη μπάνιου
• Δωρεάν εξοπλισμό για 

καφέ - τσάι
• Φρέσκο νερό σε 

καθημερινή βάση
• Υπηρεσία Δωματίου 

(10:00-22:00)*

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ



Όταν οι λέξεις αδυνατούν να περιγράψουν, τα συναισθήματα παίρνουν τη μορφή γεύσεων. Στα εστιατόρια του 
Mayor Pelekas Monastery 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.

PETRA MAIN RESTAURANT
Διεθνής κουζίνα

Στο κεντρικό μας εστιατόριο Petra, θα συναντήσετε διεθνή 
εμπλουτισμένο μπουφέ για πρωινό, μεσημεριανό & δείπνο 
με “Show cooking corner”. Εδώ θα βρείτε επιλογές μενού 
για χορτοφάγους και παιδιά.

ΦΑΓΗΤΟ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

*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.

BARS

Για ένα δροσιστικό κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα ή για ένα 
αναζωογονητικό ποτό μετά τη βόλτα στην πόλη το 
απόγευμα και το βράδυ, περάστε από τα Bars του Mayor 
Pelekas Monastery. Το Laguna Pool Bar είναι ανοικτό από 
τις 10:00 το πρωί έως τη 01:00 το βράδυ για τον καφέ ή το 
καλοκαιρινό σας ποτό με θέα την πισίνα μας. Το Tortuga Bar, 
δίπλα στη θάλασσα, με θέα το μοναδικό ηλιοβασίλεμα, σας 
υποδέχεται από τις 11:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα. 
Το Orpheus Lobby Bar σας περιμένει από τις 17:00 μέχρι τη 
01:00 για τις απογευματινές σας στιγμές χαλάρωσης και το 
νέο Negroni Cocktail Bar το βράδυ, από τις 20:00 μέχρι τις 
00:00, με εκλεκτά κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα.

PERGOLA ALA CARTE RESTAURANT
Ελληνική κουζίνα

Στο εστιατόριο Pergola του Mayor Pelekas Monastery, 
θα απολαύσετε το βραδινό σας, εμπνευσμένα από την 
Ελληνική κουζίνα, σε όλο της το μεγαλείο.

TORTUGA RESTAURANT
Ελληνική, Διεθνής κουζίνα και Sushi

To a la carte εστιατόριο Tortuga*, είναι ένα όμορφο εστιατόριο 
μπροστά στη θάλασσα που σερβίρει την καλύτερη ελληνική, 
διεθνής κουζίνα και sushi. Το γαστρονομικό ταξίδι του Tortuga 
ολοκληρώνεται με την καθηλωτική πανοραμική θέα στο Ιόνιο 
Πέλαγος από την άνεση του τραπεζιού σας. Οι επισκέπτες 
του all inclusive δικαιούνται έκπτωση 15%.



MAYOR PELEKAS MONASTERY
ALL INCLUSIVE ΠΑΚΕΤΟ
“Dine Around”

Το All inclusive πακέτο περιλαμβάνει:

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

• Από τις 10:00 έως τις 11:00 (continental πρωινό) 
στο κεντρικό εστιατόριο “Petra”

Μεσημεριανό: 
• Από  τις  12:30 έως τις 14:30  
στο  κεντρικό  εστιατόριο “Petra” (μπουφές) 

Bραδινό: 
• Από  τις  18:30 έως τις 21:30   
στο  κεντρικό  εστιατόριο “Petra” (μπουφές) 
 

*για το δείπνο απαιτείται κομψή ενδυμασία

Κατά τη διάρκεια των γευμάτων, περιλαμβάνονται τα τοπικά 
ποτά (μπύρα, ποτήρι κρασί, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο 
νερό, μεταλλικό νερό, τσάι και καφές φίλτρου). 

Ροφήματα & Παγωτό από τις 10:00 ως τα μεσάνυχτα:

•  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 12:00 

κατά την ημέρα αναχώρησης.
β) Υπηρεσία Δωματίου: από τις 10:00 έως τις 22:00 

με έξτρα χρέωση.



• Εξωτερική πισίνα με γλυκό νερό
• Παιδική πισίνα με γλυκό νερό
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα 

και την παραλία
• Παιδική λέσχη (4-12 ετών)
• Μικρή παιδική χαρά
• Κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
• Πρόγραμμα ψυχαγωγίας
• Προγράμματα yoga, pilates
• Προγράμματα aerobic, stretching 
• Γήπεδο beach volley
• Επιτραπέζιο τένις
• Water polo
• Boccia
• Βέλη
• Γυμναστήριο
• Θαλάσσια σπόρ**
• Μασάζ*
• Κέντρο ευεξίας*
• Θεραπείες και περιποιήσεις σπα*
• Σάουνα*
• Ζωντανή διεθνής μουσική αρκετές φορές την εβδομάδα
• Βραδινή διασκέδαση
• Θεματικές δραστηριότητες και σόου για όλες τις ηλικίες
• Μαθήματα Μαγειρικής
• Μαθήματα Ελληνικών (από τα αγγλικά) για αρχάριους 
• Μαθήματα Ελληνικών χορών και Latin

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

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΝΑΨΥΧΗ



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. 2661028940 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.


