Κάθε χρόνο και μια βράβευση για το Corfu Secret

HOTEL
CORFU SECRET

Hotel

A boutique collection hotel
Be A Star with Us

• Με την ίδρυση του τον
Μάιο του 2007, στην
πρώτη κιόλας χρονιά
λειτουργίας του, κατάφερε να ξεπεράσει τα
τοπικά σύνορα και να
γίνει ευρέως γνωστό
εκτός από την Ευρώπη σε
Αμερική, Καναδά και
Αυστραλία.

• Το Corfu Secret Hotel
δεν σχεδιάστηκε για να
καλύψει μόνον ανάγκες
πελατών που ταξιδεύουν
απλά και μόνο για λόγους αναψυχής, ή επαγγελματικούς, ήρθε για να
καλύψει ένα ευρύτερο
φάσμα επισκεπτών του
νησιού.

• Στην Ελλάδα εκτός από
την θάλασσα, τον ήλιο
και τις πραγματικά
πανέμορφες ακρογιαλιές
τώρα έχουμε και το Corfu

Ξενοδοχείον « Κερκυραϊκό Μυστικό»
Μυστικό»
Σ’ ένα νησί όπως η Κέρκυρα
που ο ταξιδιώτης έχει πολλές
επιλογές διαμονής, το ξενοδοχείο «Κερκυραϊκό Μυστικό»
ήρθε να καταλάβει μια ξεχωριστή θέση χάρη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του και
των καινοτομιών που εισήγαγε
στον χώρο.
Με την ίδρυση του τον Μάιο
του 2007, στην πρώτη κιόλας
χρονιά
λειτουργίας
του,
κατάφερε να ξεπεράσει τα
τοπικά σύνορα και να γίνει
ευρέως γνωστό εκτός από την
Ευρώπη σε Αμερική, Καναδά
και Αυστραλία, καταστώντας το την ναυαρχίδα των
επιχειρήσεων της ιδιοκτήτριας
εταιρίας.
Το πολυτελές ξενοδοχείο τύπου Boutique Hotel ξεχωρίζει
από τους άλλους κτιριακούς
σχηματισμούς χάριν της νεοκλασικής προσόψεως του,
χωρίς όμως να χάνει
την
τοπική του ταυτότητα.
Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα

του νησιού στο παραδοσιακό
χωριό Άγιος Μάρκος, γνωστό για την Ιστορία και την
παραδεισένια ομορφιά του, με
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση
από το λιμάνι και τον διεθνή
αερολιμένα της Κέρκυρας,
μέσα σ’ ένα καταπράσινο και
ήσυχο περιβάλλον μόλις 600
μέτρα από την παραλία.
Το Corfu Secret Hotel δεν
σχεδιάστηκε για να καλύψει
μόνον ανάγκες πελατών που
ταξιδεύουν απλά και μόνο για
λόγους αναψυχής, ή επαγγελματικούς, ήρθε για να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα επισκεπτών του νησιού.
Αυτούς που επιζητούν μια πιο
προσωπική εξυπηρέτηση απ’
αυτήν που βρίσκουν σε μεγάλα
ξενοδοχεία, περισσότερο ποιοτική, πιο ζεστή, πιο φιλική,
πιο οικογενειακή.
Σχεδιάστηκε για ανθρώπους
που αγαπούν και εκτιμούν την
τέχνη, για ονειροπόλους, γι’
αυτούς που θέλουν να ταξιδέ-

ψουν για λίγο σε παλιές ρομαντικές εποχές.
Όλοι όμως ανεξαιρέτως θα
απολαύσουν την παραδοσιακή
ελληνική φιλοξενία, το προσωπικό σέρβις, την φιλική
ατμόσφαιρα, το ζεστό μα
συνάμα ειλικρινές χαμόγελο
των ανθρώπων που τάχθηκαν
να τους εξυπηρετούν και κυρίως τις προσιτές τιμές.
Στην Ελλάδα εκτός από την
θάλασσα, τον ήλιο και τις
πραγματικά πανέμορφες ακρογιαλιές τώρα έχουμε και το

Corfu Secret Hotel...

Secret Hotel...

Με θέα το Ιόνιο και την παλιά Πόλη
• Στην πρώτη κιόλας
χρονιά λειτουργίας το
Corfu Secret Hotel

βραβεύτηκε ως ένα
από τα καλύτερα
ξενοδοχεία και χώρους
εστίασης στην Ελλάδα.

Την αρχιτεκτονική μελέτη και
τον σχεδιασμό του έργου ανέλαβαν και εκτέλεσαν δύο από
τις πλέον γνωστές αρχιτεκτόνισσες της Αθήνας με στόχο
και επιθυμία της ιδιοκτήτριας
εταιρίας, ο κτιριακός όγκος
να ενσωματωθεί διακριτικά με
το περιβάλλον χωρίς να προβάλλεται και να ενοχλεί οπτικά.

Η μονάδα αναπτύσσεται σε
επτά κλιμακωτά επίπεδα. Με
αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται
για τα περισσότερα δωμάτια
φανταστική θέα προς την θάλασσα, το γύρω φυσικό περιβάλλον μέχρι και την Παλιά
Πόλη της Κέρκυρας. Το
ξενοδοχείο διαθέτει 23 υπερπολυτελή δωμάτια, τα οποία
βρίσκονται ανά τέσσερα σε
κάθε επίπεδο και επικοινωνούν

μεταξύ τους με αίθριο κλιμακοστάσιο. Στο πρώτο επίπεδο
βρίσκονται το lobby,
το μπαρ και το εστιατόριο ενώ
στο τελευταίο η πισίνα και το
μικρό υπαίθριο μπαρ.

Σελίδα 2

EXPLORE YOUR SENSES
Η πρώτη επαφή με το χώρο
Στην πρώτη του επαφή με το
χώρο ο επισκέπτης θα αισθανθεί αυτό που εμείς με
πολύ αγάπη και μεράκι φτιάξαμε γι’ αυτόν.

Στην πρώτη κιόλας επαεπα
φή με το χώρο ο επισκέεπισκέ
πτης θα νιώσει την ζεζε
στή φιλοξενία

… και ο χορός
των γεύσεων θα
συνεχίζεται
μέχρι η νύχτα νν’’
απλώσει το
πέπλο της, τα
φώτα νν’’ ανάψουν
και η Κέρκυρα
να μεταμορφωθεί
στην βασίλισσα

Στην υποδοχή, μ’ ένα πραγματικά επαγγελματικό και
executive check in, χωρίς να
καθυστερήσει ούτε λεπτό τις
νέες εμπειρίες του στο νησί,
θα γνωριστούμε, θα πάρει
τις απαραίτητες πληροφορίες
για το νησί, τους ενδιαφέροντες προορισμούς και τα’ αξιοθέατα ενώ παράλληλα θα
βρίσκεται στην διάθεσή του ο
κατάλογος για να προβεί στην

ενοικίαση του αυτοκινήτου της
αρεσκείας του, ν’ αλλάξει
συνάλλαγμα ή να στείλει τα
επείγοντα fax του. Εδώ
αρχίζει η γνωριμία μας κι
εδώ και πάλι
θα βρεθούμε
για να πούμε
όχι «αντίο»
αλλά «εις το
επανιδείν».

επιθυμία που για εμάς θα
είναι ευχαρίστηση να την
εκπληρώσουμε.

Εμείς θα
φροντίσουμε
γι’ αυτό όπως
θα κάνουμε
για κάθε σας
παράπονο ή

Στο lobby
Το μάρμαρο, το ξύλο
καρυδιάς, οι γύψινες διακοσμήσεις, οι μαρμάρινες
παραστάσεις, τ’ αγάλματα, όλα μαζί δένουν σ’
ένα σύνολο πολυτέλειας
και άνεσης.

ριαρχούν και κάνουν αι-

σθητή την παρουσία τους.

Παραδοσιακά κερκυραϊκά
χρώματα, πορσελάνες,
αυθεντικές αντίκες, υφάσματα και δέρμα αλλά και
ο χρυσός, δείγμα ευμάρειας σε άλλες εποχές κυ-

της νύχτας ….

Στο εστιατόριο

Το δείπνο εδώ θα γίνει
πραγματική εμπειρία
αισθήσεων..

Δίπλα ακριβώς από το lobby
βρίσκεται το μικρό γκουρμέ
εστιατόριο, το οποίο καταλαμβάνει και τον χώρο της
βεράντας με την φανταστική
θέα. Στον όμορφα διαμορφωμένο νεοκλασικό χώρο ο επισκέπτης θα απολαύσει επιλεγμένες τοπικές γεύσεις κάτω
από τους ήχους ποιοτικής
μουσικής, συνοδεύοντας το
φαγητό του με ένα μπουκάλι
καλό ελληνικό κρασί από την
πλούσια κάβα του ξενοδοχείου μας. Το δείπνο εδώ θα

γίνει πραγματική εμπειρία
αισθήσεων και αρωμάτων. Η
απόλαυση θα εναλλάσσεται
με τις γευστικές εκπλήξεις
ενώ τα ρομαντικά δειλινά
θα δίνουν την
θέση τους στα
ειδυλλιακά
ηλιοβασιλέματα
και ο χορός
των γεύσεων
θα συνεχίζεται
μέχρι η νύχτα
ν’ απλώσει το

πέπλο της, τα φώτα ν’ ανάψουν και η Κέρκυρα να μεταμορφωθεί στην βασίλισσα της
νύχτας ….
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EXPLORE YOUR SENSES
Στο μπαρ του ξενοδοχείου
Όταν το δείπνο τελειώσει η
απαλή μουσική δίνει την
θέση της στην πιο μοντέρνα
και τα δροσερά cocktails
ανεβάζουν την διάθεση και
κάνουν την ατμόσφαιρα
ακόμη πιο ζεστή. Όλοι
μαζί απ’ όλα τα μέρη του
κόσμου μια παρέα, μια
οικογένεια.

Στιγμές χαλάρωσης στο
μαρμάρινο νεοκλασικό
τζάκι με τα χειροποίητα
γλυπτά πορσελάνης της
παγκοσμίου φήμης γλύπτριας Κοραλίας Κολαϊτη

… και για όσους
ακόμη επιθυμούν να
συνεχίσουν την
ρομαντική νύχτα
υπό το φως του
φεγγαριού, το
αίθριο παραμένει
ανοιχτό μέχρι πέρας
του ωραρίου…
ωραρίου…

ανοιχτό μέχρι πέρας του
ωραρίου.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να
γίνει ότι στο ξενοδοχείο

μας σερβίρονται μόνον αυθεντικά ποτά και σαμπάνιες των πλέον γνωστών
ελληνικών και ξένων οίκων.

Και για όσους ακόμη επιθυμούν να συνεχίσουν την
ρομαντική νύχτα κάτω
από το φως του φεγγαριού, το αίθριο παραμένει

Στην πισίνα
Εδώ τα ζεστά μεσημέρια ή
τα δροσερά απογεύματα ο
επισκέπτης θα κολυμπήσει, θα παίξει με την
οικογένειά του ή θα διαβάσει το βιβλίο του, θ’ ακούσει μουσική και θα
ξεδιψάσει πίνοντας την
μπύρα του ή ένα δροσερό
κοκτέιλ.
Κι αν ακόμη η ώρα περάσει εδώ θα του σερβίρουμε
ένα απολαυστικό σνακ,
ένα hamburger ή ένα club
sandwiches.

Η πισίνα του ξενοδοχείου
μας υποστηρίζεται από τα
πλέον σύγχρονα μηχανήματα ανακύκλωσης νερού και
οι χημικοί έλεγχοι είναι

Μαρμάρινες παραστάσεις και αγάλματα
δίνουν την ταυτότητα
του νεοκλασικού στο
ξενοδοχείο

εκτός από αυστηροί και
καθημερινοί.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
να προσφέρουμε στον επισκέπτη την σιγουριά και
την ασφάλεια
που επιθυμεί
όχι μόνον για
τον ίδιο αλλά
και για τα
πιο ευαίσθητα μέλη της
οικογένειάς
του. Τα
μηχανήματα
και τα χημι-

κά που χρησιμοποιούνται
είναι φιλικά προς το περιβάλλον και διαθέτουν
έγκριση ISO από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το βάθος της πισίνας δεν
ξεπερνά τα 1,86 μέτρα
ενώ στο ίδιο επίπεδο υπάρχει και η παιδική πισίνα
για τους μικρούς μας φίλους με βάθος 0,50 μ.
Η πισίνα λειτουργεί από το
πρωί μέχρι 20.30 το βράδυ εκτός από ειδικές ρομαντικές βραδιές που οργανώνονται στον χώρο.
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EXPLORE YOUR SENSES
Στο δωμάτιο
Πραγματική εμπειρία…
Ατμόσφαιρα πλήρους χαλάρωσης και ηρεμίας.
Διακριτική πολυτέλεια
όλους τους χώρους.

σε

Υλικά φερμένα απ’ όλο τον
κόσμο για να επιτευχθεί το
τελικό αποτέλεσμα.
Το μασίφ ξύλο της καρυδιάς, επενδύσεις από τα καλύτερα δέρματα, ολόμαλλα
χαλιά, υφάσματα από μαλλί
άλλες.

Διακριτική πολυτέλεια
σε όλους τους χώρους

Τα 23 δωμάτια του
ξενοδοχείου εκτός από
την φανταστική
πανοραμική θέα ή την
θέα στην πισίνα και
την ατμόσφαιρα
χαλάρωσης που
εκπέμπουν χάρη της
διακόσμησης και των
χρωματικών

Δημιουργήθηκαν τρεις
δωματίων για όλα τα
στα.Luxury, Standard και
ily. Τα Luxury στο πιο

τύποι
γούFam-

ψηλό

ρο. Κατάλληλο για οικογένειες με δύο παιδιά μέχρι 12
ετών.
Τα Standard με όλες τις
ανέσεις και μπαλκόνι με πανοραμική θέα.

και μετάξι, ιταλικά πλακίδια τερακότα και κρύσταλλα
Βοημίας είναι μερικά από τα
υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Ο επισκέπτης θα δεχθεί τις
περιποιήσεις του προσωπικού
πάντα με ευγένεια και αληθινό χαμόγελο.

Τα 23 δωμάτια του ξενοδοχείου εκτός από την φανταστική πανοραμική θέα ή την
θέα στην πισίνα και την ατμόσφαιρα χαλάρωσης που εκπέμπουν χάρη της διακόσμησης
και των χρωματικών αποχρώσεων τους, προσφέρουν
και μια μεγάλη σειρά από
ανέσεις όπως ατομικά ρυθμιζόμενο κλιματισμό, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο, ηλεκτρονικές κλειδαριές, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο,
ιντερνέτ, μπαλκόνι με πολυτελή έπιπλα βεράντας και

Καθημερινός
καθαρισμός
δωματίου και υπηρεσία δωμαεπίπεδο
μεγάλα,
λέστατα
ανάγκες

του ξενοδοχείου,
άνετα και πολυτεκαλύπτουν και τις
mini suites του
ξενο-

δοχείου. Το family στο τελευταίο επίπεδο με θέα στην πισίνα πραγματικά ένα μικρό
διαμέρισμα με 2 ξεχωριστά
αυτόνομα δωμάτια και μικρό
χολ προσφέρει στους γονείς
την ιδιαιτερότητα τους και
στα παιδιά τον δικό τους χώ-

αποχρώσεων τους,
προσφέρουν και μια
μεγάλη σειρά από
ανέσεις …..

τίου για ποτά και αναψυκτικά
λειτούργει καθημερινά.
Ένας ακόμη χώρος που δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα
υλικά είναι το μπάνιο. Αντικέ
βρύσες και ιταλικά πλακίδια
πορσελάνης, η μεταξωτή
κουρτίνα, η μαρμάρινη ντουζιέρα και το καλάθι των
καλλυντικών κάνουν το ντους
απόλαυση.

EXPLORE YOUR SENSES
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ΓΕΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



23 πολυτελή δωμάτια σε επτά αμφιθεατρικά επίπεδα που
συνδέονται μεταξύ τους με αίθριο κλιμακοστάσιο.



Ήσυχο και καταπράσινο περιβάλλον



Μπαρ, εστιατόριο και μπαρ στην πισίνα



Πανοραμική θέα



Εξωτερική πισίνα και παιδική



Πρωινό στο μπουφέ



Κλιματιζόμενοι εσωτερικοί χώροι κοινού



Ασύρματο Internet



Room Service



Αποσκλήρυνση νερού



Ηλεκτρογεννήτρια



Μίνι μάρκετ στα 10 μ.
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EXPLORE YOUR SENSES

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΔΩΜΑΤΙΩΝ



Πολυτελέστατο περιβάλλον



Μπαλκόνι



Φανταστική θέα



Πολυτελές μπάνιο



Είδη προσωπικής περιποίησης



Τηλέφωνο, προσωπικά μηνύματα



Alarm system



Ψυγείο



Ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο



Ηλεκτρονικές κλειδαριές



Αυτόνομος κλιματισμός



Ασύρματο Ιντερνέτ



Δορυφορική τηλεόραση
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EXPLORE YOUR SENSES



13 χλμ. από την πόλη και το λιμάνι της Κέρκυρας



16 χλμ. από τον διεθνή αερολιμένα «Ιωάννης Καποδίστριας»



600 μ. από την παραλία



Στάση ΚΤΕΛ στα 10 μ.

EXPLORE YOUR SENSES

HOTEL
CORFU SECRET

Άγιος Μάρκος - Κέρκυρα
ΤΚ. 490 83
tel.: (+30) 26610 97921
fax.: (+30) 26610 97931
www.corfusecret.gr
reservation@corfusecret.gr

Επισκεφθείτε την τοποθεσία µας
στο Web
www.corfusecret.gr

Η ομάδα μας οργανώνει και προσφέρει

Κεντρικά Γραφεία
Λ. Αλεξάνδρας 64 - Αθήνα
Τ.Κ. 114 73
tel.: +30 210 3243879
fax.: +30 2103245234
www.corfusecet.gr
e-mail.: info@corfusecret.gr

Η εταιρία μας, το ξενοδοχείο, οι συνεργάτες
μας και το προσωπικό θα
κάνουν τα πάντα προκειμένου οι πελάτες σας να
μείνουν όχι απλά ευχαριστημένοι αλλά γοητευμένοι από τη διαμονή τους
στο νησί.
Η προσπάθεια μας είναι
συλλογική γιατί μόνον
έτσι θα μπορούσε να επιτευχθεί το παρόν αποτέλεσμα.
Δεν είναι τυχαίο
άλλωστε ότι στην πρώτη
κιόλας χρονιά λειτουργίας του (Μάιος 2007) το
ξενοδοχείο μας βραβεύτηκε από τον Alpha Guide ως
ένα από τα καλύτερα
ξενοδοχεία και χώρους
εστίασης στην Ελλάδα.
Εμείς και οι συνεργάτες
μας θα βρισκόμαστε πά-

ντα δίπλα σας για να οργανώσουμε τα πακέτα της
αρεσκείας σας.

 Μονοήμερες εκδρομές
με καΐκι στις κοντινές
παραλίες.

Επίσης θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι κατόπιν
δικής σας επιθυμίας υπάρχει δυνατότητα η εταιρία
μας ν’ αναλάβει την μετακίνηση των πελατών σας
από και προς το αεροδρόμιο
για μεμονωμένους ή
γκρουπ.

 Προσφορές για νεόνυμφους.

Αναλαμβάνουμε επίσης
κατόπιν επιθυμίας σας:
 την οργάνωση τοπικών
μονοήμερων εκδρομών
για μικρά γκρουπ
 πακέτο με διαμονή αυτοκίνητο - εκδρομή
στα αξιοθέατα του
νησιού.
 Επισκέψεις στην
Aqualand.

 Διοργάνωση περιπάτων
με άλογα στα καταπράσινα μονοπάτια του
Αγίου Μάρκου.
Η ομάδα του Corfu Secret
με προσήλωση στο καθήκον, νέα μοντέρνα και
ευέλικτη, είναι εδώ για
να ακούσει τις απορίες
σας, να σας ενημερώσει
για κάθε καινούργια μας
προσφορά, να μοιραστεί
εμπειρίες και σίγουρα με
την δουλειά της να κερδίσει την εμπιστοσύνη σας
ώστε να έχουμε μια μακροχρόνια φιλική και θερμή συνεργασία.

