Αγαπητοί μας πελάτες,
Είναι τιμή και χαρά μας να σας καλωσορίσουμε στο Corfu Palma Boutique Hotel & Spa. Ένα
μοντέρνο ελληνικό boutique ξενοδοχείο, το οποίο σέβεται την κληρονομιά, την κουζίνα και
τον πολιτισμό μας. ''Hospitality'' είναι η επίσημη μετάφραση της ελληνικής λέξης φιλοξενία
(filoxenia), όμως δεν είναι επαρκής για να την περιγράψει. Ο όρος φιλοξενία, ο οποίος
κυριολεκτικά σημαίνει την ''αγάπη για τους ξένους'' έχει την καταγωγή του στην Αρχαία
Ελλάδα. 'Ήταν το αρχαίο έθιμο του να δέχεται και να φροντίζει κανείς τους ξένους στο σπίτι
του και ήταν καθήκον όλων των πολιτών καθώς και ιερός ρόλος των θεών (θεός προστάτης
ήταν ο Ξένιος Δίας). Γι' αυτό το λόγο οι ξένοι, σύμφωνα με τους θεούς θεωρούνταν ιεροί,
τιμώμενοι και αξιοσέβαστοι. Η φιλοξενία μας υποχρεώνει να σας κάνουμε να αισθανθείτε
σαν στο σπίτι σας, να σας τιμήσουμε και να σας φροντίσουμε κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής σας. Είναι η γενναιοδωρία του πνεύματος και η χαρούμενη στάση ζωής των
Ελλήνων για τα οποία είναι περήφανοι. Δε θα είμαστε ικανοποιημένοι αν δεν επιτευχθεί
αυτός ο στόχος.
Σας παρουσιάζουμε μια λίστα με υπηρεσίες και πληροφορίες για το ξενοδοχείο. Ο
κατάλογος του ξενοδοχείου μας δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει και να αξιοποιήσει στο
έπακρο τη διαμονή σας μαζί μας. Σε περίπτωση που θα χρειαστείτε επιπλέον πληροφορίες
ή έχετε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, παρακαλούμε μη διστάσετε να απευθυνθείτε στο
χώρο υποδοχής. Είναι χαρά μας να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας και να
σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε μια αξέχαστη και ασφαλέστατη διαμονή στο
ξενοδοχείο μας.
Με θερμούς χαιρετισμούς,
Σπύρος Ιωαννίδης
Hotel manager

COVID-19 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Στο Ξενοδοχείο Corfu Palma Boutique Hotel, μαζί με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές,
παρακολουθούμε συνεχώς την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, έχοντας ως απόλυτη
προτεραιότητα την ευημερία, την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και των
πελατών μας.
Έχουμε εφαρμόσει πλήρως τα Πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί από την Ελληνική
κυβέρνηση και είμαστε πιστοποιημένοι με το Πρωτόκολλο “Health First” του ΞΕΕ.
Εφαρμόζουμε προληπτικά μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της πανδημίας COVID19. Εξαιτίας της φύσης της πανδημίας COVID-19, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε στους
πελάτες μας ότι δεν θα εκτεθούν στον ιό SARS-CoV-2. Για το λόγο αυτό ζητούμε από τους
πελάτες μας να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να ακολουθούν τους εσωτερικούς
κανόνες μας, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση στον ιό, τόσο των ιδίων όσο
και των άλλων.
Στο ίδιο πλαίσιο όλες οι παρακάτω υπηρεσίες υφίστανται, καταργούνται

ή

αναπροσαρμόζονται με βάση τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα COVID-19 των κρατικών αρχών.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Βρισκόμαστε στην καρδιά της Δασιάς και μόλις 100 μέτρα από την όμορφη παραλία με τα
ήρεμα νερά, η οποία προσφέρει ξαπλώστρες και πλήθος από θαλάσσια σπορ. Για να
προσεγγίσετε την παραλία, βγαίνετε από το ξενοδοχείο, διασχίζετε τον κεντρικό δρόμο και
περπατάτε προς τα αριστερά. Στη συνέχεια στρίβετε δεξιά στον πρώτο δρόμο. Θα είσαστε
στην παραλία σε μόλις 2 λεπτά. Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κέρκυρας απέχει 12 χιλιόμετρα
και το λιμάνι μόλις 10. Κοντά στο ξενοδοχείο θα βρείτε στάση λεωφορείου και ταξί καθώς
και μία τοπική ζωή γεμάτη ζωντάνια. Η Δασιά είναι μια ιδανική τοποθεσία, η οποία
επιτρέπει στους φιλοξενούμενους να ανακαλύψουν εύκολα την πόλη της Κέρκυρας καθώς
και άλλα τμήματα του νησιού. Μια ποικιλία από σπορ και δραστηριότητες διατίθενται
μέσω του προσωπικού υποδοχής του ξενοδοχείου. Μπορείτε να χαλαρώσετε και να
ανανεωθείτε καθώς επίσης και να εξερευνήσετε το νησί και την παλαιά πόλη της Κέρκυρας,
ένα Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
Η μπλε γραμμή Νο 7 θα σας μεταφέρει στην πόλη της Κέρκυρας ή στην περιοχή του Ύψου
και διέρχεται κάθε 15 λεπτά. Για να προσεγγίσετε τη στάση, στρίβετε δεξιά κατά την έξοδό
σας από το ξενοδοχείο. Η στάση του λεωφορείου και των ταξί απέχει μόλις 30 μέτρα.
Χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να φτάσετε στην πόλη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
πράσινη γραμμή των λεωφορείων για να επισκεφθείτε πιο μακρινές τοποθεσίες. Θα είναι
ιδιαίτερη χαρά για εμάς να διευθετήσουμε τη μεταφορά σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο χώρο υποδοχής.
ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Το προσωπικό μας θα σας παρέχει υπηρεσίες προσωπικής αφύπνισης εφόσον ζητηθεί,
επικοινωνήστε με την υποδοχή.
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Το πάρκινγκ του ξενοδοχείου βρίσκεται στο πίσω μέρος του ξενοδοχείου με αυτόνομη
πρόσβαση. Μπορείτε να εισέλθετε και να αποχωρείτε κάνοντας την χρήση της κάρτας του
δωματίου σας. Επικοινωνήστε με την υποδοχή για περισσότερες πληροφορίες.
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΤΜ
Ένα μηχάνημα ΑΤΜ βρίσκεται στο αριστερό σας χέρι κατά την έξοδό σας από το
ξενοδοχείο.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Ευχαριστούμε που δεν καπνίζετε στο εσωτερικό του ξενοδοχείου ή στο δωμάτιό σας. Το
κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στο μπαλκόνι του δωματίου σας ή στους εξωτερικούς χώρους.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟPIΟΥ, ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΜΠΑΡ
Το πρωινό μας περιλαμβάνει ένα πλούσιο μπουφέ πιστοποιημένου ελληνικού πρωινού
φτιαγμένο με τα καλύτερα προϊόντα από μικρούς παραγωγούς. Τοπικά αλλαντικά και
τυριά, γλυκά, αλμυρά αρτοσκευάσματα και πίττες δική μας παραγωγής, χειροποίητες
μαρμελάδες, βιολογικά αυγά, εξαιρετικής διατροφικής αξίας Κερκυραϊκό μέλι, ξηρούς
καρπούς, φρέσκους χυμούς, φρούτα εποχής, φρέσκα γαλακτοκομικά, ροφήματα,
αφέψημα, καφέ.

Φροντίζουμε επίσης να υπάρχουν επιλογές για φιλοξενούμενους με ιδιαίτερες διατροφικές
συνήθειες και κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης θα κάνουμε ότι δυνατόν για να
ικανοποιήσουμε ειδικές δίαιτες.
Το πρωινό σερβίρεται στον κεντρικό μας εστιατόριο σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο
07:30-11:00 π.μ. Υπάρχει και η δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού Continetal στο δωμάτιό
σας.
Η επιλογή ημιδιατροφής είναι στην διάθεση σας. Επίσης ενημερωθείτε από την υποδοχή ή
τα ψηφιακά μέσα του ξενοδοχείου για το μενού τις ημέρες της διαμονής σας και επιλέξτε
ποια μέρα θέλετε να απολαύσετε τις προτάσεις της κουζίνας. Ο μπουφές φτιαγμένος πάντα
με τα καλύτερα προϊόντα εποχής έχει καθημερινά διαφορετικές επιλογές για όλα τα
γούστα. Με χαρακτηριστικές συνταγές από όλη την Ελλάδα φροντίζουμε για την γευστική
σας ξενάγηση στα αγαπημένα μέρη και τις παραδόσεις της χώρας μας.
Ο μπουφές του βραδινού σερβίρεται στο κεντρικό μας εστιατόριο 07:30-10:00 μ.μ.
Το Α-La-Carte προσφέρει επιλογές για μεσημεριανό και βραδινό γεύμα και βρίσκεται στη
διάθεσή σας από τις 11 π.μ. έως τις 11 μ.μ. Μπορείτε να το απολαύσετε στον κυρίως χώρο
του εστιατορίου, στην εξωτερική βεράντα, στο εστιατόριο της πισίνας είτε ιδιωτικά στο
δωμάτιό σας.
Προτείνονται συγκεκριμένα δύο διαφοροποιημένες και ξεχωριστές επιλογές A-La-Carte.
Το All Day menu το οποίο προσφέρεται σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου από 11:00
π.μ.-07:00 μ.μ. και το Το Aura Fine Dining menu στο κεντρικό μας εστιατόριο από 07:30
μ.μ.-11:00 μ.μ. Το ολοήμερο μενού με επιλογές από σνακ, σαλάτες, φρέσκα ζυμαρικά και
κυρίως πιάτα για όλες τις στιγμές τις ημέρας προσφέρεται σε όλους τους χώρους του
ξενοδοχείου από τις 11:00-19:00 ενώ από τις 19:00-23:00 μόνο στις υπηρεσίες δωματίου.
H υπηρεσία δωματίου λειτουργεί από 11:00 π.μ.-11:00 μ.μ.
Στο κεντρικό μας εστιατόριο ΑΎΡΑ από τις 19.30-23.00 οι σεφ μας με πολύ μεράκι
ετοιμάζουν πρότυπες συνταγές σύγχρονης κουζίνας εμπνευσμένες από το ελληνικό
καλοκαίρι με προτάσεις για ιδανικούς γευστικούς συνδυασμούς από τον ελληνικό
αμπελώνα.

Όλα μαγειρεύονται στις εγκαταστάσεις μας χρησιμοποιώντας τα πιο φρέσκα και υψηλής
ποιότητας φυσικά τοπικά συστατικά και με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τασσόμαστε
υπέρ της τοπικής κουζίνας και της Μεσογειακής Διατροφής. Παρακαλούμε απευθυνθείτε
στο χώρο της υποδοχής για περισσότερες πληροφορίες.
Σύμφωνα με τις τάσεις και τις ανάγκες των καιρών φροντίζουμε για την υπεύθυνη και
λελογισμένη διαχείριση των πρώτων υλών χωρίς σπατάλες υλικών και ενέργειας.
Επιλέγουμε τα καλύτερα προϊόντα εποχής υψηλής διατροφικής αξίας και στηρίζουμε τους
τοπικούς μικρούς παραγωγούς. Κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης θα κάνουμε ότι
δυνατόν για να ικανοποιήσουμε ειδικές δίαιτες και ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες.
Το κεντρικό μπαρ του ξενοδοχείου μας Lobby bar διαθέτει μια ξεχωριστή bar list και
λειτουργεί από 07:30-00:00.
Το ωράριο λειτουργίας του εστιατορίου και μπαρ πισίνας είναι από 11:00-19:00.
Τέλος φροντίζουμε να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για φιλοξενούμενους με ιδιαίτερες
διατροφικές συνήθειες και κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης θα κάνουμε ότι δυνατόν
για να ικανοποιήσουμε ειδικές δίαιτες.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ EARLY BREAKFAST
Στην περίπτωση που θελήσετε νωρίς το πρωί υπάρχει και η δυνατότητα Early Breakfast
χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. To πρωινό Early Breakfast περιλαμβάνει καφέ ή τσάι, χυμό,
ψωμί, κέικ, κουλούρια, βούτυρο, μαρμελάδα, μέλι. Παρακαλούμε όπως ειδοποιήσετε την
υποδοχή μια ημέρα πριν μέχρι τις 18:00.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ LUNCH-PACKET
Στην περίπτωση που χρειαστείτε προσφέρεται και η δυνατότητα Lunch Packet σε ειδικές
συσκευασίες. To Lunch Packet περιλαμβάνει σάντουιτς μπαγκέτα, φρούτο, κέικ, χυμό και
νερό. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την υποδοχή για λεπτομέρειες και
ειδοποιήσετε μια ημέρα πριν μέχρι τις 18:00.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
Στην περίπτωση που θελήσετε υπάρχει ναι μεν η δυνατότητα παραγγελίας σε παρακείμενο
εστιατόριο αλλά τελικώς η δυνατότητα αυτή θα εξαρτηθεί από το Υγειονομικό Πρωτόκολλο

Covid-19 όπως αυτό θα κοινοποιηθεί από τις κρατικές υγειονομικές αρχές. Επικοινωνήστε
με την υποδοχή για ενημέρωση.
ΠΙΣΙΝΑ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ JACUZZI
Το ξενοδοχείο διαθέτει εξωτερική πισίνα και θερμαινόμενο υδρομασάζ (jacuzzi) με γλυκό
νερό. Βρίσκονται στο πίσω μέρος του ξενοδοχείου, διασχίζοντας ένα μονοπάτι από κάθε
πλευρά του. Η βαθύτητα του νερού δεν επιτρέπει βουτιές και άλματα. Παρακαλούμε
χρησιμοποιείτε την πισίνα με δική σας ευθύνη και επιβλέπετε τα παιδιά καθ΄ όλη τη
διάρκεια της ημέρας. Να είστε ευγενικοί και διακριτικοί με τους άλλους, όταν
χρησιμοποιείτε τους κοινόχρηστους χώρους. Δεν επιτρέπεται να προσκομίζετε φαγητά και
ποτά στο χώρο της πισίνας. Η πισίνα και το jacuzzi κλείνουν στις 7:00 μ.μ. για τον
καθαρισμό τους. Δεν επιτρέπεται η χρήση της πισίνας μετά από αυτή την ώρα αλλά και
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τη δική σας ασφάλεια, παρακαλούμε παραμείνετε έξω
από το νερό κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Οι ξαπλώστρες είναι δωρεάν για τους πελάτες
του ξενοδοχείου μας. Παρακαλούμε μην τις κρατάτε, όταν εγκαταλείπετε το χώρο της
πισίνας. Επίσης, στο χώρο της πισίνας σας παρέχεται η δυνατότητα για εξωτερικά
παιχνίδια, όπως σκάκι και ping-pong. Οι δραστηριότητες στον κήπο προσφέρονται δωρεάν.
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της πισίνας είτε στην υποδοχή για τυχόν
ερωτήσεις. Το μπαρ και εστιατόριο της πισίνας είναι ανοιχτά από 11:00 έως 19:00.
Η λειτουργία των χώρων αυτών διέπετε από τους κανονισμούς που ζητά ή αναπροσαρμόζει
το Υγειονομικό Πρωτόκολλο COVID-19. Ως εκ τούτου μπορεί να υφίσταται η ανάγκη να
απαγορευθεί η χρήση του εξωτερικού Jacuzzi.
ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Στο χώρο της πισίνας μπορείτε να έχετε μαζί σας τις μπλε πετσέτες. Παρακαλούμε να
χρησιμοποιείτε μία πετσέτα ανά άτομο και να επιστρέφετε τις παλιές προκειμένου να
πάρετε μία καθαρή. Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν δεν χρησιμοποιείτε τις λευκές
πετσέτες έξω από το χώρο του δωματίου σας. Για λόγους αισθητικής θα σας
παρακαλούσαμε να μην κρεμάτε τις πετσέτες ή τα ρούχα σας στο τζάμι του μπαλκονιού.
ΚΗΠΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Οι κήποι του ξενοδοχείου είναι σχεδιασμένοι για να αναδείξουν το τοπικό οικοσύστημα, το
οποίο περιλαμβάνει ελαιόδεντρα, οπωροφόρα δέντρα, κυπαρίσσια, κουμκουάτ και

φραγκοσυκιές τα οποία αποτελούν σήμα κατατεθέν της Κέρκυρας. Επίκεντρο του κήπου
μας αποτελεί το 700 ετών ελαιόδεντρο, το οποίο βρίσκεται στο δρόμο προς την πισίνα και
δίπλα στο ηλιακό ρολόι. Το ηλιακό ρολόι κατασκευάστηκε από τον καλλιτέχνη Ανδρέα
Γαλανάκη. Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τον κήπο μας, να χαλαρώσετε και να
συλλογιστείτε καθώς παρακολουθείτε το πέρασμα του χρόνου να διαγράφεται στο έδαφος
με την κίνηση του ήλιου.
APHRODITE HOTEL SPA
Το Spa βρίσκεται στο χαμηλό επίπεδο του ξενοδοχείου. Η πρόσβαση σ' αυτό μπορεί να
γίνει απευθείας από το δωμάτιό σας χρησιμοποιώντας το ασανσέρ ή την εξωτερική πόρτα
από την μεριά του κήπου. Ο χώρος του Spa βασίζεται στη θεωρία της ολιστικής
προσέγγισης της ιπποκρατικής φιλοσοφίας για την υγεία και την ομορφιά, η οποία σέβεται
τις ανάγκες και τους φυσικούς ρυθμούς του σώματος. Στο Spa καθώς και στο δωμάτιο
περιποίησης χρησιμοποιούνται προϊόντα της εταιρείας APIVITA. Η APIVITA οφείλει την
έμπνευσή της στη φιλοσοφία του Ιπποκράτη, η οποία τονίζει τη σημασία του να ζει κανείς
σε απόλυτη αρμονία με τη φύση χρησιμοποιώντας τη δύναμη των φυτών και 100% αγνά
αιθέρια έλαια.
Το μασάζ καθώς επίσης και οι θεραπείες για το πρόσωπο και το σώμα είναι στη διάθεσή
σας κατόπιν ραντεβού. Παρακαλώ ανατρέξτε στον κατάλογο του Spa που υπάρχει στο
δωμάτιό σας ή στην υποδοχή στο χώρο του Spa για να ενημερωθείτε για τις θεραπείες και
τις τιμές. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο χώρο υποδοχής του Spa, ο οποίος
βρίσκεται ακριβώς πριν την κυρίως αίθουσα του Spa. Το Spa διαθέτει επίσης εσωτερικό
θερμαινόμενο jacuzzi, σάουνα με υπέρυθρη ακτινοβολία και υδρομασάζ. Οι παροχές αυτές
προσφέρονται δωρεάν στους πελάτες μας, αλλά η χρήση τους πρέπει να γίνεται με
ραντεβού και κατόπιν συνεννοήσεως στο χώρο του Spa ή στον κυρίως χώρο υποδοχής.
Πετσέτες και μπουρνούζια θα σας παραχωρηθούν στο χώρο του Spa.
Ωράρια Spa - Καθημερινά: 10:00 - 18:00
Η λειτουργία του Σπα καθώς και οι προτεινόμενες υπηρεσίες εξαρτώνται από τους
κανονισμούς που ορίζει ή αναπροσαρμόζει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο COVID-19. Ως εκ
τούτου μπορεί να εφαρμοστούν οποιεσδήποτε σχετικές τροποποιήσεις.

WI-FI – FAX – MAIL - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ – TABLET
Το ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στο δωμάτιό σας και
σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους καθώς και στην πισίνα. Παρακαλούμε ενημερωθείτε
από τον χώρο υποδοχής για τον κωδικό. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με δυνατότητα
εκτύπωσης, σάρωσης και φαξ, καθώς και tablet, διατίθενται επίσης για χρήση.
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο χώρο υποδοχής. Θα ήταν για εμάς ιδιαίτερη χαρά να
λάβουμε την αλληλογραφία σας και να την προωθήσουμε στο δωμάτιό σας. Ενημερώστε
την υποδοχή σε περίπτωση που χρειάζεται να στείλετε ένα fax ή ένα mail ή θελήσετε να
εκτυπώσετε κάποιο έγγραφο.
Η κοινόχρηστη χρήση υπολογιστή ή τάμπλετ εξαρτώνται από τους κανονισμούς που ορίζει ή
αναπροσαρμόζει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο COVID-19. Ως εκ τούτου μπορεί να ζητηθεί η
κατάργηση κοινόχρηστης χρήσης υπολογιστή και τάμπλετ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Από το δωμάτιό σας μπορείτε να καλέσετε απευθείας ως εξής:
Υποδοχή

9

Spa

123

Lobby Bar & Εστιατόριο

102

Pool Bar & Εστιατόριο

104

Από δωμάτιο σε δωμάτιο πληκτρολογείτε απευθείας τον αριθμό του δωματίου.
Για εξωτερική γραμμή το 0 (υπάρχει χρέωση). Για εθνικές κλήσεις καλείτε το 0, ύστερα τον
κωδικό της πόλης και στη συνέχεια τον αριθμό του τηλεφώνου.
Σας παραθέτουμε μερικούς κωδικούς πόλεων για την Ελλάδα:
Αθήνα

210

Θεσσαλονίκη

2310

Κέρκυρα

26610

Για διεθνείς κλήσεις καλείτε το 0, ύστερα τον κωδικό της χώρας και στη συνέχεια τον
κωδικό της πόλης
Σας παραθέτουμε μερικούς κωδικούς χωρών:
Αυστρία

0043

Βέλγιο

0032

Δημοκρατία της Τσεχίας

00420

Γαλλία

0033

Γερμανία

0049

Μ.Βρετανία

0044

Ολλανδία

0031

Ουγγαρία

0036

Ιταλία

0039

Λουξεμβούργο

00352

Πολωνία

0048

Ρωσία

007

Ισπανία

0034

Σουηδία

0046

Ελβετία

0041

Η.Π.Α – Καναδάς

001

ΠΟΤΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ
Είναι χαρά μας σε όλους μας τους πελάτες κατά την άφιξη να προσφέρουμε ένα ξεχωριστό
ποτό καλωσορίσματος στο χώρο του lobby ή στην εξωτερική μας βεράντα.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Στο χώρο της υποδοχής μπορούμε να σας βοηθήσουμε να οργανώσετε εκδρομές, θαλάσσια
σπορ, να κάνετε κράτηση σε εστιατόρια ή δραστηριότητες, να σας παράσχουμε
πληροφορίες σχετικά με το νησί, να σας καλέσουμε ταξί ή να σας προσφέρουμε τη βοήθειά
μας για οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρεστε.
Στα πλαίσια ποιοτικής και ψηφιακά αναβαθμισμένης λειτουργίας και υπηρεσιών στο
ξενοδοχείο μας σας δίνεται η δυνατότητα χρήσης στο κινητό σας της εφαρμογής Exclusivi

με την οποία μπορείτε να διαχειριστείτε ανέπαφα όλες τις υπηρεσίες και ανάγκες σας κατά
την διάρκεια της διαμονής σας.
Το προσωπικό της υποδοχής είναι πρόθυμο να σας βοηθήσει με ότι χρειαστείτε και το
τμήμα λειτουργεί 24Ω/24Ω.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ – ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ (ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ)
Η υπηρεσία πλυντηρίου και το στεγνό καθάρισμα είναι στη διάθεσή σας από εξωτερικό μας
συνεργάτη και η επιστροφή γίνεται συνήθως μέσα σε 24 ώρες ή κατόπιν συνεννόησης. Για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο χώρο της υποδοχής.
EXPRESS CHECK-OUT
Σε όλους τους πελάτες μας προσφέρεται η δυνατότητα του Express Check-Out
συμπληρώνοντας το ανάλογο έντυπο (Express Check-Out Authorization) είτε κατά την άφιξη
είτε αν παραστεί ανάγκη κατά την διάρκεια της διαμονής. Στην περίπτωση αναγκαιότητας
απευθυνθείτε απευθείας στην υποδοχή.
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρακαλούμε μην αφήνετε χρήματα ή άλλα τιμαλφή στο δωμάτιό σας, σύμφωνα με το
νόμο του κράτους τα ξενοδοχεία δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια εκτός και αν
φυλάσσονται κατάλληλα στις θυρίδες ασφαλείας στην ντουλάπα σας. Υπάρχει επίσης και
δυνατότητα φύλαξης στη κεντρική θυρίδα ασφαλείας (κεντρικό χρηματοκιβώτιο του
ξενοδοχείου).
ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ
Η ομάδα μας είναι πρόθυμη να σας βοηθήσει να βρείτε τυχόν αντικείμενα που μπορεί να
έχετε χάσει στο ξενοδοχείο.
ΔΩΜΑΤΙΑ
Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση με οθόνη plasma,
ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών και απευθείας τηλεφωνική γραμμή. Στις
σουίτες του ξενοδοχείου υπάρχουν τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας τόσο στο δωμάτιο
όσο και στο σαλόνι. Όλες οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται στην τιμή του δωματίου.
Παρακαλούμε να σημειωθεί πως θα υπάρξει χρέωση σε περίπτωση απώλειας των κλειδιών

ή των τηλεχειριστηρίων. Η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 220V. Η ώρα άφιξης
ορίζεται από τις 15:00 και αναχώρησης για τις 11:00. Σε περίπτωση βραδινής αναχώρησης
σας παρέχετε η δυνατότητα φύλαξης των αποσκευών σας.
Εφαρμόζονται από το ξενοδοχείο όλα τα προβλεπόμενα με βάση το Υγειονομικό
Πρωτόκολλο COVID-19 ‘όπως αυτό ισχύει και αναπροσαρμόζεται.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η καθαριότητα των δωματίων προγραμματίζεται με βάση το ισχύον πλαίσιο ή όπως αυτό
αναπροσαρμόζεται με βάση το Υγειονομικό Πρωτόκολλο CODID-19. Συμπληρωματικά
παρακαλούμε για την βοήθειά σας να εξοικονομήσουμε ενέργεια, καθώς λαμβάνουμε
πολλά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Κλείστε το κλιματιστικό και τα φώτα
όταν απουσιάζετε. Σε περίπτωση που χρειαστείτε επιπλέον σεντόνια ή κουβέρτες
παρακαλούμε απευθυνθείτε στο χώρο της υποδοχής.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΧΘΟΦΟΡΟΥ
Στο ξενοδοχείο μας υπάρχει η δυνατότητα υπηρεσίας Αχθοφόρου. Επικοινωνήστε με την
υποδοχή αν παραστεί η ανάγκη.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ CONCIERGE
Στην υποδοχή του ξενοδοχείου μας λειτουργεί υπηρεσία Concierge.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΗΘΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (GROOM-BELL BOY)
Στο ξενοδοχείο μας υπάρχει η δυνατότητα υπηρεσίας Groom-Bell Boy. Επικοινωνήστε με
την υποδοχή αν παραστεί η ανάγκη.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Στην περίπτωση που θελήσετε να φυλάξουμε τις αποσκευές σας επικοινωνήστε με την
υποδοχή.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ BUSINESS CENTER REQUESTS
Επικοινωνήστε με την υποδοχή για τα αιτήματά σας.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
Στην περίπτωση που θελήσετε παιδικό κρεβάτι στο δωμάτιό σας σας προσφέρεται η
δυνατότητα αυτή χωρίς χρέωση. Ειδοποιήστε την υποδοχή του ξενοδοχείου.
ΣΙΔΕΡΩΜΑ
Υπάρχει η δυνατότητα, κατόπιν αιτήματος, χρήσης σίδερου και σανίδας σιδερώματος.
Παρακαλούμε όπως ειδοποιήσετε την υποδοχή. Είναι σημαντική η προσοχή σας στην
ασφαλή χρήση αυτών εντός των δωματίων.
ΧΡΗΣΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Το ξενοδοχείο μας έχει επιλέξει για εσάς από τα πιο αναπαυτικά μαξιλάρια για την
ξεκούρασης σας. Στην περίπτωση που θέλετε υπάρχει δυνατότητα, κατόπιν αιτήματος, να
σας τοποθετήσουμε και άλλο είδος (ανατομικό ή υπό-αλλεργικό). Επικοινωνήστε με την
υποδοχή.
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Στο ξενοδοχείο μας προσφέρεται βραδινό πρόγραμμα ψυχαγωγίας 3 φορές την εβδομάδα,
με ελληνική μουσική, διεθνή μουσική και μια υπέροχη Ελληνική βραδιά. Το τελικό
πρόγραμμα εξαρτάται από τους κανονισμούς που ορίζει ή αναπροσαρμόζει το Υγειονομικό
Πρωτόκολλο COVID-19. Ως εκ τούτου μπορεί να ζητηθεί τροποποίηση η και κατάργηση του
προγράμματος αυτού.
ΜΙΚΡΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Στο χώρο του σαλονιού και παρακείμενα της υποδοχής υπάρχει μια μικρή βιβλιοθήκη. Για
οποιοδήποτε αίτημα επικοινωνήστε με την υποδοχή.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (TRANSFERS)
Το ξενοδοχείο μας συνεργάζεται με ποιοτική εταιρία ταξί. Για οποιαδήποτε ανάγκη
μεταφοράς σας από και προς αεροδρόμιο, λιμάνι και άλλα κεντρικά σημεία του νησιού
απευθυνθείτε στην υποδοχή για τον ανάλογο προγραμματισμό.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Το ξενοδοχείο μας έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες και προβλεπόμενες ασφαλίσεις για
τους πελάτες και το προσωπικό του.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Παρέχεται από συνεργαζόμενους παιδαγωγούς και είναι με χρέωση. Η υπηρεσία αυτή
εξαρτάται από τους κανονισμούς που ορίζει ή αναπροσαρμόζει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο
COVID-19.

Ως εκ τούτου μπορεί να ζητηθεί τροποποίηση η και κατάργηση αυτής.

Επικοινωνήστε με την υποδοχή για περισσότερες λεπτομέρειες.
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ
Το ξενοδοχείο μας δύναται να παρέχει έντυπα ημερήσιου τύπου. Απευθυνθείτε στην
υποδοχή του ξενοδοχείου μας και θα είναι μεγάλη μας χαρά να σας εξυπηρετήσουμε.
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Η μονάδα διαθέτει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης σχολίων και παραπόνων τόσο στο
web-site, σε έντυπο υλικό αλλά και στην ανέπαφη εφαρμογή Exclusivi για τα κινητά των
πελατών. Απευθυνθείτε στην υποδοχή και στα τμήματα του ξενοδοχείου μας για όποια
διευκρίνηση.
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Το γυμναστήριο βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο του ξενοδοχείου και σε άμεση
γειτνίαση με το Spa. Η πρόσβαση είναι δυνατή απευθείας από το δωμάτιό σας
χρησιμοποιώντας το ασανσέρ ή την εξωτερική σκάλα προς την μεριά του κήπου μας.
Ωράρια Γυμναστηρίου
Καθημερινά: 07:00 π.μ. - 11:00 μ.μ.
Η υπηρεσία του γυμναστηρίου εξαρτάται από τους κανονισμούς που ορίζει ή
αναπροσαρμόζει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο COVID-19. Ως εκ τούτου μπορεί να ζητηθεί
τροποποίηση η και κατάργηση αυτής. Επικοινωνήστε με την υποδοχή για περισσότερες
λεπτομέρειες.

ΟΜΠΡEΛΕΣ ΚΑΙ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΠΑΡΑΛIΑΣ
Το ξενοδοχείο μας σας προσφέρει την επιλογή χρήσης αναπαυτικών ξαπλωστρών και
ομπρελών, πάνω στην θάλασσα (με χρέωση), στην μπροστινή παραλία της Δασιάς (σε
απόσταση από το ξενοδοχείο 150 μέτρων), μέσω ειδικής συνεργασίας με το φημισμένο
εξωτερικό συνεργάτη Beach Bar Malibu.
Στην περίπτωση ενδιαφέροντος μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας (για την επόμενη
ημέρα ή μέρες) μέχρι μια μέρα πριν στην υποδοχή του ξενοδοχείου μας (μέχρι τις 18:00)
και να σας δοθεί το σχετικό Voucher για να σας υποδεχθεί στο προσωπικό του Beach Bar
Malibu.
Το Beach Bar Malibu οφείλει να ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα με βάση το Υγειονομικό
Πρωτόκολλο COVID-19 και το ξενοδοχείο μας δεν ΄φέρει καμία ευθύνη ως προς τον
εξωτερικό αυτό συνεργάτη.
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία επικοινωνήστε με το τμήμα υποδοχής μας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το περιβάλλον είναι σημαντικό για όλους μας. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου μαζί με
διάφορες άλλες οικολογικές ανησυχίες αυξάνονται μέρα με τη μέρα και ως εκ τούτου η
ενεργή συμβολή μας προς το περιβάλλον και την προστασία του κλίματος είναι αναγκαία.
Έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών όσον αφορά το περιβάλλον το Corfu Palma Boutique
έχει

πραγματοποιήσει

σημαντικές

επενδύσεις

διατηρώντας

έτσι

ένα

σχέδιο

περιβαλλοντικής πολιτικής.
Μερικές από τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν:
*Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
*Μείωση των λυμάτων
*Διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος
*Σύστημα μαγνητικών καρτών σε όλα τα δωμάτια για την παρακολούθηση των ηλεκτρικών
συστημάτων (μειώνοντας την απαιτούμενη ενέργεια κατά 15%)
*Εγκατάσταση των πυκνωτών, προκειμένου να βελτιωθεί η τάση της ηλεκτρικής ενέργειας
σε ολόκληρη την περιοχή
*Χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας σε όλο το κτίριο (μειώνοντας την
απαιτούμενη ενέργεια κατά 25%)
*Διπλό μονωτικό γυαλί σε όλα τα δωμάτια
*Αυτόματο πότισμα - υψηλής απόδοσης - σύστημα (20% οικονομία)
*Εγκατάσταση ειδικών βαλβίδων που ελέγχουν τη ροή του νερού στις δημόσιες βρύσες και
τις τουαλέτες για να μειώσουν την κατανάλωση νερού
*Κατασκευή ενός συστήματος πλήρης ώσμωσης που καλύπτει πλήρως όλο το δίκτυο νερού
*Τριτογενή διαχείριση λυμάτων για την άρδευση των καλλιεργειών (όχι του κήπου) που
περιβάλλει το συγκρότημα
*Μείωση των προϊόντων μιας χρήσης
*Τακτική επιθεώρηση για συντήρηση και διαρροές

*Μηνιαία χημική ανάλυση του νερού του ξενοδοχείου
*Επιλογή συγκεκριμένων μεσογειακών φυτών με χαμηλές απαιτήσεις ποτίσματος
*Χρήση οικολογικών λιπασμάτων
*Αποκλειστική χρήση πιστοποιημένων οικολογικών χρωμάτων
*Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο προσωπικό της
*Τακτική αξιολόγηση αποτελεσμάτων της Περιβαλλοντικής Πολιτικής

