
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
Προσφορές τιμών σε μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για το 10ο 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, υπό την αιγίδα της 

Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας στη Κέρκυρα, 26-28 Οκτωβρίου 2018 

 

 

1. Ξενοδοχείο Ερμής 

Γερασίμου Μαρκορά 12-14, Κέρκυρα 

Τηλ. 2661039321, 2661039268, κρατήσεις μόνο τηλεφωνικά  

 

Διαθέτει (σε προσφορά για τους σύνεδρους):  

Μονόκλινα (3): 30,50 ευρώ (χωρίς πρωινό) 

Δίκλινα (10): 60,50 ευρώ (χωρίς πρωινό) 

Τρίκλινα (3): 85,50 ευρώ (χωρίς πρωινό) 

_________________________________________ 

 

2. B e l l a  V e n e z i a  B o u t i q u e  H o t e l  
Ναπ. Ζαμπέλη 4, Κέρκυρα 
Τηλ: +30 26610 46500 
Φαξ: +30 26610 20708 
www.bellaveneziahotel.com  

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε έκπτωση 10% από τη επίσημη 

ευέλικτη τιμή για τα δίκλινα/μονόκλινα δωμάτια κατηγορίας Classic είτε Venezian 

Loft από26/10/18 για 1 έως 3 διαν/σεις. 

Σας παραθέτουμε παρακάτω τις τιμές μας ανά ημέρα συμπ/νης της έκπτωσης. Οι 

τιμές περιλαμβάνουν πρωινό & όλους τους φόρους. 

Venezian Loft δίκλινο, 80 ευρώ 

Venezian Loft μονόκλινο, 68 ευρώ 

Classic δίκλινο, 86 ευρώ 

Classic μονόκλινο, 72 ευρώ 

Μπορείτε αν θέλετε να ενημερώσετε, ότι για διαμονές 4 ημερών και άνω 

προσφέρουμε χαμηλότερη τιμή από την αναγραφόμενη. 

Όσον αφορά τον «φόρο διαμονής», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν 

εφαρμόζεται για το ξενοδοχείο μας, καθώς εμπίπτει στην κατηγορία των 

«παραδοσιακών ξενοδοχείων». 

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσον αφορά τα τηλεοπτικά κανάλια, δεν 

προσφέρονται ιδιωτικά ελληνικά κανάλια στο δωμάτιο (μόνο ΕΡΤ) 
Η έκπτωση ισχύει μόνο για κρατήσεις που θα γίνουν μέσω email ή τηλεφώνου απευθείας με το 
ξενοδοχείο (όχι μέσω booking.com ή τρίτων καναλιών) και αναφέρουν το όνομα του συνεδρίου. 

 

 

3. Hotel Cavalieri 

Καποδιστρίου 4, Κέρκυρα 

Τηλ. 2661039041 

 

Μονόκλινο: 65 ευρώ, δίκλινο: 80 ευρώ (+3 ευρώ ΦΠΑ) 

_________________________________________________________________ 

 

http://www.bellaveneziahotel.com/
http://booking.com/


4. Hotel Αρίων 

Σχερίας 6, Μον Ρεπό, Κέρκυρα 

Τηλ. 2661037950 

info@arioncorfu.gr 

Μονόκλινο standard: 40€ 

Μονόκλινο superior: 45€ 

Δίκλινο δωμάτιο: 55€ 

Τρίκλινο δωμάτιο: 70€ 

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το πρωινό και όλους τους φόρους πλην του καινούργιου 

φόρου διαμονής ο οποίος διαμορφώνεται στο 1.50€ ανά διανυκτέρευση και 

επιβαρύνει το κάθε δωμάτιο ξεχωριστά. 

Τέλος, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να οριστικοποιήσει το δωμάτιο του μέχρι 

και 20 ημέρες πριν την άφιξη του (στην περίπτωση σας δηλαδή, όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το ξενοδοχείο μέχρι και τις 6 

Οκτωβρίου έτσι ώστε να προχωρήσουν με την κράτηση τους (η οριστικοποίηση 

προϋποθέτει μία προκαταβολή της τάξεως της μίας νύχτας). Δικαίωμα ακύρωσης, με 

επιστροφή προκαταβολής, θα έχετε μέχρι και μία εβδομάδα πριν από κάθε άφιξη. 

 

Υ.Γ. το superior μονόκλινο έχει μπαλκόνι και όχι παράθυρο όπως το standard 

μονόκλινο. Επίσης, το superior είναι ποιό μεγάλο σαν δωμάτιο (είναι ουσιαστικά το 

δίκλινο με μονόκλινη χρήση) 

 

Mr. Vasilikas Dimitris / Reservations Manager 

dvasilikas@arioncorfu.gr 

ARION HOTEL S.A 

Office: +30 26610 37950 / Fax: +30 26610 38904 

Scherias 6 | Mon Repo PO 49100 | Corfu Greece 

http://www.arioncorfu.gr 

__________________________________________________________________ 

 

5. Hotel Arkadion  
Βλασσοπούλου 2 & Καποδιστρίου, Κέρκυρα 

Τηλ. 2661 037670 

email: info@arcadionhotel.com  

www.arcadionhotel.com; www.facebook.com/arcadion 

 

Για τη ζητούμενη περίοδο το μονόκλινο κοστίζει 80 ευρώ, το δίκλινο 90 ευρώ και το 

τρίκλινο 110 ευρώ μαζί με το πρωινό. 

Επιπλέον 1,50 ευρώ ανά βραδιά, ανά δωμάτιο για τον φόρο διαμονής. 

Τα δωμάτια της πρόσοψης, με θέα τη Σπιανάδα και το , επιβαρύνονται με 10 ευρώ 

έκαστο. 

 

 

6. Hotel Konstantinoupolis  

K. Ζαβιτσιάνου 11, Κέρκυρα  

Τηλ. 2661048716, -17, -18 

Fax. 2661080716 

e-mail: info@konstantinoupolis.gr 

 

Οι τιμές που μπορούμε να προσφέρουμε είναι: 

mailto:info@arioncorfu.gr
mailto:dvasilikas@arioncorfu.gr
http://www.arioncorfu.gr/
mailto:info@konstantinoupolis.gr


68,50 ευρώ το μονόκλινο 

78,50 ευρώ το δίκλινο και 

88,50 ευρώ το τρίκλινο 

 

Η τιμή αυτή είναι ανά δωμάτιο, την ημέρα, συμπεριλαμβάνει τους φόρους, αλλά όχι 

το πρωινό, το οποίο είναι προαιρετικό και κοστίζει 5,00 ευρώ κατ’ άτομο, την ημέρα. 

 




