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MAYOR LA GROTTA VERDE I ΣΕΖΟΝ 2022  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ



Χτισμένο πάνω σε ένα βράχο που κόβει την ανάσα,
περιτριγυρισμένο από ένα καταπράσινο τοπίο 
και μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα 
νερά, το La Grotta Verde υπόσχεται να κάνει 
τις πιο ειδυλλιακές διακοπές των ονείρων σας 
πραγματικότητα.

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

19 χλμ  από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας

600 μ  από το χωριό του Αγίου Γορδίου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• 24 ωρη υποδοχή
• Χώρος αποσκευών
• Ελεύθερη πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο
 (wifi σε όλο το ξενοδοχείο)
• Ελεύθερος χώρος στάθμευσης
• Υπηρεσία αυτοκινήτου γκόλφ/ κλάμπ
• Κλήση αφύπνησης
• Υπηρεσία πλυντηρίου*
• Υπηρεσία μετατροπής συναλλάγματος*
• Πετσέτες παραλίας / πισίνας
• Εφημερεύων γιατρός*
• Κουτί πρώτων βοηθειών
• Υπηρεσία δωματίου* (κατόπιν ζήτησης)
• Χρήση δωματίου μετά το check out*
 (κατόπιν κράτησης)

• Εκτύπωση
• Φαξ
• Φωτοτυπίες

• Κατάστημα Αναμνηστικών

• Εμπορικό Κέντρο

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 δε γίνονται δεκτές

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ειδική Σημείωση
Το ξενοδοχείο δέχεται επισκέπτες άνω των 16 ετών. Το ξενοδοχείο δεν είναι κατάλληλο για άτομα με κινητικές δυσκολίες /
χρήστες αναπηρικών καροτσιών λόγω της τοποθεσίας του και της ακατάλληλης μορφολογίας του εδάφους.
*Οι υπηρεσίες απαιτούν έξτρα χρέωση, πληρωτέα στο ξενοδοχείο



ΔΙΑΜΟΝΗ

SUPERIOR DOUBLE SEA VIEW
(2 - 3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Σχεδιασμένα με στόχο την απόλαυση και την ξεκούραση 
του επισκέπτη, τα καλαίσθητα δωμάτια του Mayor La 
Grotta Verde, αποπνέουν μία διακριτική κομψότητα την 
οποία συνδυάζουν με σύγχρονες παροχές, οι οποίες 
καλύπτουν τις ανάγκες του σημερινού ταξιδιώτη. Τα 
ευρύχωρα SUPERIOR DOUBLE SEA VIEW λουσμένα στο 
φώς και διακοσμημένα σε λευκούς και γήινους τόνους, 
διαθέτουν δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι, μπάνιο με 
μπανιέρα ή ντουζιέρα και οδηγούν τον επισκέπτη σε 
ιδιωτικό μπαλκόνι  με θέα το Ιόνιο Πέλαγος

• Αυτόνομο κλιματισμό
• Δορυφορική LCD

τηλεόραση
• Συσκευή αναπαραγωγής
 DVD
• Απευθείας τηλεφωνική
 γραμμή*
• Ελεύθερη πρόσβαση σε
 ασύρματο δίκτυο
• Μικρό ψυγείο
• Μίνι μπαρ*

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

• Πιστολάκι μαλλιών
• Υπηρεσία πλυντηρίου*
• Χρηματοκιβώτιο
• Τηλεφωνική γραμμή στο

μπάνιο
• Δωρεάν εξοπλισμό για

καφέ - τσάι
• Εμφιαλωμένο νερό σε
 καθημερινή βάση
• Υπηρεσία Δωματίου
 (10:00-22:00)*

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ



DELUXE DOUBLE SEA VIEW ROOM
(2 - 3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Η πρώτη αίσθηση που αφήνει το DELUXE DOUBLE SEA 
VIEW ROOM δωμάτιο του Mayor La Grotta Verde, είναι 
αυτή της διακριτικής πολυτέλειας για να ακολουθήσει η 
αίσθηση της χαλάρωσης. Ένα ξεχωριστό περιβάλλον, 
στο νέο ξενοδοχειακό μας συγκρότημα, με ηλιόλουστα 
δωμάτια που συνδυάζουν το κλασικό και κομψό με το 
λευκό χρώμα να πρωταγωνιστεί. Η πανοραμική θέα του 
δωματίου στο Ιόνιο Πέλαγος και το μαγευτικό τοπίο θα σας 
καθηλώσουν.  Με δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι, μπάνιο 
με γυάλινη καμπίνα και ιδιωτικό επιπλωμένο μπαλκόνι, στο 
δωμάτιο αυτό ο επισκέπτης θα οδηγηθεί σε μία εμπειρία 
απόλυτης ηρεμίας και απολαυστικής διαμονής.

ONE BEDROOM JUNIOR SUITE
(2- 4 ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Σχεδιασμένα με στόχο την άνεσή του επισκέπτη, οι ONE 
BEDROOM JUNIOR SUITES του Lα Grotta Verde, συνδυάζουν 
καθιστικούς χώρους και ευρύχωρο υπνοδωμάτιο με την 
τελευταία λέξη της μοντέρνας άνεσης που ο κάθε επισκέπτης 
θα επιθυμούσε να έχει. Οι ευήλιες σουίτες με δύο μονά ή ένα 
διπλό κρεβάτι και μπάνιο με μπανιέρα έχουν θέα είτε στους 
ολάνθιστους κήπους είτε μερική στο ατελείωτο γαλάζιο του 
κόλπου μας.

• Αυτόνομο κλιματισμό
• Δορυφορική LED
 Τηλεόραση 32’’
• Συσκευή αναπαραγωγής

DVD
• Απευθείας τηλεφωνική
 γραμμή*
• Χρηματοκιβώτιο
• Ελεύθερη πρόσβαση σε
 ασύρματο δίκτυο
• Μικρό ψυγείο

• Αυτόνομο κλιματισμό
• Δορυφορική LCD
 τηλεόραση
• Συσκευή αναπαραγωγής
 DVD
• Απευθείας τηλεφωνική
 γραμμή*
• Ελεύθερη πρόσβαση σε
 ασύρματο δίκτυο
• Χρηματοκιβώτιο
• Μικρό ψυγείο

• Μίνι μπαρ*
• Δωρεάν εξοπλισμό για
 καφέ - τσάι
• Εμφιαλωμένο νερό σε
 καθημερινή βάση
• Πιστολάκι μαλλιών
• Τηλεφωνική γραμμή στο
 μπάνιο
• Υπηρεσία πλυντηρίου*
• Υπηρεσία Δωματίου
 (10:00-22:00)*

• Μίνι μπαρ*
• Πιστολάκι μαλλιών
• Υπηρεσία πλυντηρίου*
• Τηλεφωνική γραμμή στο
 μπάνιο
• Δωρεάν εξοπλισμό για
 καφέ - τσάι
• Εμφιαλωμένο νερό σε

καθημερινή βάση
• Υπηρεσία Δωματίου
 (10:00-22:00)*

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

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



SUPERIOR SEA VIEW SUITE
(2 - 3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Εκεί που η φυσική ομορφιά συναντά το στυλ και η 
άνεση την πολυτέλεια συναντάμε τις κομψές, SUPERIOR 
SEA VIEW SUITES του Mayor La Grotta Verde. Με θέα το 
μαγικό Ιόνιο πέλαγος και την δροσιά από την θαλάσσια 
αύρα, οι ευήλιες σουίτες με μια παλέτα γήινων χρωμάτων, 
δίνουν μια ατμόσφαιρα θετικής ενέργειας. Ένα ευρύχωρο 
υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα ή 
ντουζιέρα και άνετο ανεξάρτητο καθιστικό παρέχει όλες τις 
ανέσεις που μπορεί να αναζητάτε. Ένα ιδιωτικό επιπλωμένο 
μπαλκόνι θα σας χαρίσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία 
διαμονής μέσα σε ένα σκηνικό απαράμιλλης φυσικής 
ομορφιάς. Εδώ, θα δημιουργήσετε τις μελλοντικές σας 
αναμνήσεις, μέσα από δυνατά συναισθήματα.

• Αυτόνομο κλιματισμό
• Δορυφορική LCD
 τηλεόραση
• Συσκευή αναπαραγωγής
 DVD
• Απευθείας τηλεφωνική
 γραμμή*
• Χρηματοκιβώτιο
• Ελεύθερη πρόσβαση σε
 ασύρματο δίκτυο
• Μικρό ψυγείο
• Μίνι μπαρ*
• Δωρεάν εξοπλισμό για
 καφέ - τσάι

• Μηχανή παρασκευής
 εσπρέσο
• Εμφιαλωμένο νερό σε
 καθημερινή βάση
• Είδη μπάνιου
• Πιστολάκι μαλλιών
• Μπουρνούζι
• Παντόφλες
• Τηλεφωνική γραμμή στο
 μπάνιο
• Υπηρεσία πλυντηρίου*
• Υπηρεσία Δωματίου
 (10:00-22:00)*

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

DELUXE DOUBLE SEA VIEW WITH PRIVATE PLUNGE POOL
(2 - 3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Εκεί που η φυσική ομορφιά συναντά το στυλ και την άνεση,  
τα πολυτελή DELUXE DOUBLE SEA VIEW WITH PRIVATE 
PLUNGE POOL δωμάτια, θα βιώσετε μια μοναδική αίσθηση 
χαλάρωσης. Διακοσμημένα με μία παλέτα ανοιχτών 
γήινων χρωμάτων, εδώ θα συναντήσετε δύο μονά ή ένα 
διπλό κρεβάτι και μπάνιο με γυάλινη καμπίνα. Το φωτεινό 
δωμάτιο σας οδηγεί σε ένα ιδιωτικό επιπλωμένο μπαλκόνι 
με μία πισίνα για δύο και θέα το απέραντο γαλάζιο. 
Απολαύστε τη φροντίδα του έμπειρου προσωπικού μας 
και αφεθείτε στα συναισθήματά σας. Εδώ μπορείτε να 
δημιουργήσετε τις πιο όμορφες αναμνήσεις των διακοπών 
σας παρέα με τους αγαπημένους σας.

• Αυτόνομο κλιματισμό
• Δορυφορική LED
 τηλεόραση 32’’
• Συσκευή αναπαραγωγής
 DVD
• Απευθείας τηλεφωνική
 γραμμή*
• Χρηματοκιβώτιο
• Ελεύθερη πρόσβαση σε
 ασύρματο δίκτυο
• Μικρό ψυγείο
• Μίνι μπαρ*
• Δωρεάν εξοπλισμό για
 καφέ - Τσάι

• Μηχανή παρασκευής
 εσπρέσο
• Εμφιαλωμένο νερό σε

καθημερινή βάση
• Είδη μπάνιου
• Πιστολάκι μαλλιών
• Μπουρνούζι
• Παντόφλες
• Τηλεφωνική γραμμή στο
 μπάνιο
• Υπηρεσία πλυντηρίου*
• Υπηρεσία Δωματίου

(10:00-22:00)*

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

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



Όταν οι λέξεις αδυνατούν να περιγράψουν, τα συναισθήματα παίρνουν τη μορφή γεύσεων. Στα εστιατόρια του Μayor 
La Grotta Verde 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).

ANDRONIKI MAIN RESTAURANT
Διεθνή κουζίνα

Το Androniki είναι το κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου 
μας. Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν έναν πλούσιο 
πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό μπουφέ, βασισμένο στη 
διεθνή κουζίνα, όπως και ένα συναρπαστικό show cooking 
corner!

ΦΑΓΗΤΟ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

PERLA RESTAURANT
Ιταλική κουζίνα

Το εστιατόριο Perla* είναι ολοκαίνουργιο και προσφέρει μια 
συλλογή από ευφάνταστα πιάτα που θα σας εκπλήξουν 
ευχάριστα. Στην αναζήτηση σας για ένα κομψά ιδιαίτερο 
γεύμα το εστιατόριο Perla είναι αναμφισβήτητα η ιδανικότερη 
επιλογή για να απολαύσετε την Ιταλική κουζίνα.

OCEAN VIEW RESTAURANT
Γαλλική κουζίνα

Το εστιατόριο Ocean View* προσφέρει ένα μωσαϊκό 
γεύσεων που θα ικανοποιήσουν τον ουρανίσκο σας, με ένα 
μενού εμπνευσμένο από τη γευστική, αλλά και ταυτόχρονα 
υγιεινή διατροφή. Οι υπέροχες γεύσεις της Γαλλική κουζίνας 
βρίσκονται στο πιάτο σας και ικανοποιούν την όρεξή σας 
με τον πιο δημιουργικό τρόπο!

ARETI RESTAURANT
Ελληνική κουζίνα

Στο Areti* restaurant οι επισκέπτες μπορούν να μυηθούν 
στις γεύσεις της αυθεντικής Ελληνικής κουζίνας, μέσα από 
το ευρηματικό μενού και την ανοιχτή του κουζίνα. Τα πιο 
αγνά υλικά και το ταπεραμέντο της Κέρκυρας συναντιούνται 
στο εστιατόριο μας, χαρίζοντας μία γνήσια γαστρονομική 
εμπειρία για όλα τα γούστα!

*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.

TUNNEL RESTAURANT
Ελληνική κουζίνα

Στο Tunnel* θα βρείτε λαχταριστά σάντουιτς, ορεκτικά 
ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Το open kitchen bar του 
“Tunnel” θα ικανοποιήσει σίγουρα την όρεξη, αλλά και τη 
δίψα σας, προσφέροντας ένα πλούσιο μενού ποτών και 
κοκτέιλ.

BARS
Μετά από μια μεγάλη μέρα στην παραλία ή πριν από τη βόλτα σας 
στην πόλη της Κέρκυρας, τα μπαρ του La Grotta Verde Grand Re-
sort είναι ο προορισμός σας. Ξεδιψάστε με ένα ποτό στο Calypso 
ή το ολοκαίνουργιο Prestige lobby bar, ή απολαύστε ένα signa-
ture cocktail ή έναν δροσερό χυμό στα pool bars μας, Lagoon 
και Thea. Εάν προτιμάτε να μείνετε δίπλα στην παραλία, το Tunnel 
Beach Bar προσφέρει πλούσιο μενού με κοκτέιλ και ποτά. Τέλος, 
στο Panorama roof bar θα μαγευτείτε από την καθηλωτική θέα 
κάτω από τον έναστρο ουρανό.



MAYOR LA GROTTA VERDE
HALF BOARD ΠΑΚΕΤΟ

Το πακέτο ημιδιατροφής περιλαμβάνει:

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

• Από τις 10:00 ως τις 11:00 
 στο κεντρικό  εστιατόριο “Androniki”
 (μπουφές, κατόπιν κράτησης)

Βραδινό:
• Από τις 18:30 ως τις 21:30  
 στο κεντρικό εστιατόριο “Androniki”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
α) Τα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται.
β) Το πακέτο ημιδιατροφής ισχύει μέχρι τις 11:00 

κατά την ημέρα αναχώρησης.
γ) Οι ώρες λειτουργίας θα παραταθούν ανάλογα με 
 την πληρότητα του ξενοδοχείου.



MAYOR LA GROTTA VERDE
ALL INCLUSIVE ΠΑΚΕΤΟ

Το πακέτο All Inclusive περιλαμβάνει:

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

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

Μεσημεριανό:
• Από  τις  12:30  ως  τις  15:00  
στο  κεντρικό  εστιατόριο “Androniki”

Απογευματινό Τσάι & Σνακ:
• Από  τις  16:00  ως  τις  18:00  στο κεντρικό εστιατόριο 
“Androniki” (τσάι,  καφές, κέικ  και  μπισκότα, ατομικά 
σάντουιτς και ρολάκια) 

Βραδινό:
• Από  τις  18:30  ως  τις  21:30  
στο  κεντρικό  εστιατόριο “Androniki”

(για το δείπνο απαιτείται κομψή ενδυμασία)

Κατά  τη  διάρκεια  των  γευμάτων,  προσφέρονται τοπικά  ποτά  
(μπύρα,  ποτήρι  κρασί,  αναψυκτικά, εμφιαλωμένο 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 11:00 κατά την ημέρα 

αναχώρησης.
β) Υπηρεσία Δωματίου: από τις 10:00 έως τις 22:00 με 
 έξτρα χρέωση.
γ) Οι ώρες λειτουργίας θα παραταθούν ανάλογα με 

την πληρότητα του ξενοδοχείου.



• Δύο εξωτερικές πισίνες με γλυκό νερό
• Μία εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με γλυκό νερό
• Δωρεάν ξαπλώστρες & ομπρέλες στην πισίνα & την παραλία
• Κομμωτήριο*
• Μπιλιάρδο*
• Βελάκια
• Παιχνίδια Σκέψης & Γνώσεων
• Επιτραπέζια παιχνίδια
• Βιβλιοθήκη & χώρος ανάγνωσης
• Μαθήματα ελληνικών για αρχάριους (από τα Αγγλικά)
• Μαθήματα μαγειρικής
• Ζωντανή Διεθνής μουσική αρκετές φορές την εβδομάδα
• Mουσικοχορευτικές Βραδιές

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ
• Γυμναστήριο
• Θεραπείες και περιποιήσεις σπα*
• Σάουνα*
• Χαμάμ*
• Μασάζ*
• Υoga, Pilates, Aerobic, Zumba
• Προγράμματα γυμναστικής, forming, fit ball
• Κέντρο ευεξίας*
• Επιτραπέζιο τέννις
• Κέντρο καταδύσεων**

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.


