
Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην  

7
ν
 δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην  

ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 

 

 

1. Bella Venezia boutique hotel 

αο ελεκεξώλνπκε όηη ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο 

γηα ηε δηακνλή ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ ζπλεδξίνπ ζην μελνδνρείν καο. 

Ζ πξνζθνξά καο γηα ην ζπλέδξην είλαη 59 επξώ ηε βξαδηά γηα κνλόθιηλν δωκάηην 

θαη 72 επξώ ηε βξαδηά γηα δίθιηλν δωκάηην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξσηλώλ 

θαη ησλ θόξσλ. 

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ καδί καο ηειεθσληθώο 24 ώξεο ην 

24σξν ζηα ηει. ηνπ μελνδνρείνπ καο 2661046500 θαη 2661044290, θαζώο θαη ζηα 

e-mail: belvenht@hol.gr θαη info@bellaveneziahotel.com , θαη λα αλαθέξνπλ 

όηη πξόθεηηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην ώζηε λα ιακβάλνπλ ηελ εηδηθή ηηκή 

ηεο παξαπάλσ πξνζθνξάο. 

 

Δπραξηζηνύκε πνιύ. 

Με εθηίκεζε, 

 

 

Miss Areti Kitsou 

Reservations 

Bella Venezia boutique hotel 

4 N.Zampeli str 

Corfu 49100 Greece 

Tel: + 30 26610 46500 

Fax: + 30 26610 20708 

www.bellaveneziahotel.com  

https://bellaveneziacorfu.reserve-online.net/support-greece    

 

 

 

 



2. Hellinis Hotel 

Καηαξρήλ ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ πξόζεζε ζαο λα πξνηείλεηε 

θαη ην μελνδνρείν καο γηα ηελ θηινμελία ησλ θ.θ. ζπλέδξσλ ηνπ Μνπζηθνινγηθνύ 

πλεδξίνπ πνπ δηνξγαλώλεη ην Ηόλην Παλεπηζηήκην,  θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Κέξθπξα. 

 

Παξαθάησ ζα βξείηε εηδηθέο ηηκέο γηα ηνπο ζπλέδξνπο πνπ ζα ζειήζνπλ λα 

δηακείλνπλ ζην μελνδνρείν καο. 

Κξαηήζεηο κπνξεί λα γίλνληαη από ηνπο θ.θ. ζπλέδξνπο  είηε ηειεθσληθά  ζην 

μελνδνρείν καο , είηε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ καο ηαρπδξνκείνπ, 

όπσο εκθαλίδνληαη ζην ηέινο ηεο ζειίδαο, αλαθέξνληαο  όηη πξόθεηηαη γηα 

ζπκκεηνρή ζην Μνπζηθνινγηθό πλέδξην ώζηε λα έρνπλ ηηο  παξαθάησ ηηκέο: 

(εθηηκώ όηη ζα ρξεσζνύλ απεπζείαο νη θ.θ. ζύλεδξνη, δηαθνξεηηθά δηνξζώζηε κε 

‼!) 

 

Μνλόθιηλν δωκάηην κε πξωηλό: 35,00 € αλά δηαλπθηέξεπζε. 

 

Δίθιηλν  δωκάηην κε πξωηλό:  40,00 € αλά δηαλπθηέξεπζε. 

 

αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη είκαζηε ζηελ δηάζεζε 

ζαο γηα νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ή δηεπθξίλεζε ρξεηαζηείηε. 

 

Νε εθηίκεζε  

*:108 Figareto Street Kanoni, Corfu, Greece 49100 

':+30 26610 81151-4 7:+30 26610 81158 

*: hellinismanager@cnichotels.com  *: www.cnichotels.com 

<http://www.cnichotels.com/>  

 

Σεκ. Τν μελνδνρείν Ειιελίο βξίζθεηαη ζην πξνάζηην Καλόλη, ζε απόζηαζε 4  

ρηιηνκέηξωλ (πεξίπνπ 10 ιεπηώλ) από ην θέληξν ηεο πόιεο. Υπάξρεη ηαθηηθή  

ζπγθνηλωλία κε ηηο αζηηθέο ζπγθνηλωλίεο θαη απνηειεί ηδαληθή ιύζε γηα  

όζνπο έξζνπλ κε απηνθίλεην 

 

 



3. Ξελνδνρείν Κωλζηαληηλνύπνιηο 

 

Οη ηηκέο πνπ κπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην είλαη: 

 

48.00 επξώ ην κνλόθιηλν 

58,00 επξώ ην δίθιηλν 

73,00 επξώ ην ηξίθιηλν 

 

Οη παξαπάλσ ηηκέο είλαη αλά δσκάηην, ηελ εκέξα θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ όινπο ηνπο 

θόξνπο αιιά όρη ην πξσηλό , ην νπνίν είλαη πξναηξεηηθό θαη θνζηίδεη 5,00 επξώ θαη' 

άηνκν, ηελ εκέξα.  

 

Ζ αθπξσηηθή πνιηηηθή ηνπ μελνδνρείνπ είλαη απηή ηεο " κε επηζηξέςηκεο ρξέσζεο" : 

Ζ ζπλνιηθή ηηκή ηεο θξάηεζεο  ζα ρξεώλνληαη ηελ εκέξα πνπ γίλεηαη ε θξάηεζε. Δάλ 

αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί ή ν πειάηεο δελ παξνπζηαζηεί, ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο 

θξάηεζεο ζα ρξεώλεηαη (θξαηείηαη). 

 

Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Υξηζηίλα Αεδώλε 

 

Ξελνδνρείν Κσλζηαληηλνύπνιηο 

Κ. Εαβηηζηάλνπ 11 

49100 Κέξθπξα  

Σει. 2661048716, -17, -18 

Φαμ. 2661080716 

e-mail: info@konstantinoupolis.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@konstantinoupolis.gr


4. City Marina Hotel 

αο ζηέιλσ ηελ πξνζθνξά καο γηα ην παξαθάησ ζπλέδξην 

  

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ   55€ 

 ΔΙΚΛΙΝΟ           60Ε 

  

Πξωηλό έμηξα ρξέωζε 5€ θαη'αηνκν. 

  

Ξελνδνρεην  CITY MARINA  

ΓΗΔΤΘ.  ΓΟΝΕΔΛΟΣ 15  

ΚΔΡΚΤΡΑ 49100 

ΣΖΛ.  2661039505 2661027812 

SITE  www.citymarina.gr 

EMAIL info@citymarina.gr 

Best Regards  

Alba Bofa 

www.citymarina.gr 

 

 

 

5. Ξελνδνρείν Αξθάδηνλ 

Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε, όηη γηα ηε δεηνύκελε πεξίνδν ην 

κνλόθιηλν θνζηίδεη 70 επξώ, ην δίθιηλν θνζηίδεη 90 επξώ θαη ην 

ηξίθιηλν 110 επξώ, καδί κε ην πξσηλό ζε κπνπθέ θαη ηνπο θόξνπο. 

 

ε πεξίπησζε θξάηεζεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα καο ζηέιλνπλ ην 

αίηεκά ηνπο ζην email: info@arcadionhotel.com θαη ζηε ζπλέρεηα, εθόζνλ 

ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα, ζα ηνπο ζηέιλνπκε επηβεβαίσζε. 

Δπίζεο, κπνξνύλ λα καο επηζθεθζνύλ ζην www.arcadionhotel.com ή ζην 

www.facebook.com/arcadion 

ηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία. 

Με εθηίκεζε, 

Γηάλλεο πίγγνο 

 



6. Ξελνδνρείν Cavalieri 

ηελ ζπλερεηα ηεο ρζεζηλεο καο επηθνηλσληαο, κε επραξηζηεζε ζαο 

ελεκεξσλσ όηη ην Ξελνδνρεην καο ερεη ηελ δπλαηνηεηα λα θηινμεληζεη αξηζκν 

ζπκκεηερνλησλ ζε κνπζηθνινγηθν ζπλεδξην πνπ δηνξγαλσλεη ην Σκεκα 

Μνπζηθσλ πνπδσλ ηνπ Ηνληνπ Παλεπηζηεκηνπ ζηελ Κεξθπξα, 30/10 εσο 1/11 

θαη πξνζθεξεη πξνο ηνπην ηηο θαησζη ηηκεο εηο ηνπο ελδηαθεξνκελνπο : 

 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  60  Επξω 

ΔΙΚΛΙΝΟ          75  Επξω. 

Οη αλσηεξσ ηηκεο είλαη θαηά δσκαηην εκεξεζησο κε ην πξσηλν θαη νινπο ηνπο 

θνξνπο. 

Κξαηεζεηο εηο ηα ηειεθσλα fax & e-mail ηνπ Ξελνδνρεηνπ πνπ ζαο παξαζεησ θαη 

βεβαησο κε δηαζθαιηζε κεζσ πξνθαηαβνιεο ε πηζησηηθεο θαξηαο. 

ΣΖΛ.  (0030) 26610-39041      FAX  (0030) 26610-39283     

e-mail: info@cavalieri-hotel.com. 

Με εθηηκεζε 

Ζιηαο Καπνδηζηξηαο 

Γ/ληεο 

 

 

7. Ξελνδνρείν Εξκήο 

Καηόπηλ επηθνηλσλίαο καο ζαο παξαζέηνπκε ηελ θάησζη πξνζθνξά γηα ην ζπλέδξην 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  

Τηκή κνλόθιηλνπ αλά δηαλπθηέξεπζε 25€ 

Τηκή δίθιηλνπ αλά δηαλπθηέξεπζε 50€ 

αο ελεκεξώλνπκε όηη ην μελνδνρείν δέρεηαη κόλν κεηξεηά  

όρη ρξεσζηηθέο ή πηζησηηθέο θάξηεο 

Με ηηκή 

Γηα ην μελνδνρείν Δξκήο  

Γεξάζηκνπ Μαξθνξά 12-14 Κέξθπξα 

2661039321 

mail@hermes-hotel.gr 

Γεώξγηνο Βιάζζεο 

Ξελνδόρνο 

mailto:info@cavalieri-hotel.com
mailto:mail@hermes-hotel.gr

