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Buffet No 1  
 

Κρύες Παρουσίες 
Σολομός Μαριναρισμένος (Gravlax) με Σάλτσα Μουστάρδας 

Ποικιλία από καπνιστά Ψάρια με Σάλτσα Raifort 

Γκαλαντίνα Κοτόπουλο συνοδευμένη με Σάλτσα Cumberland 

Ζαμπόν βραστό και κρύο Ροσμπίφ συνοδευμένα με Σάλτσα Ταρταρ 

 

Ορεκτικά 
Τζατζίκι, Μελιτζανοσαλάτα, Τυροκαφτερή 

Αυγά βραστά με Ρώσικη,  

Ψητά Λαχανικά (Κολοκύθια, Μελιτζάνες, Πιπεριές) 

μαριναρισμένα με Ελαιόλαδο και Ξύδι Μπαλσαμικο 
 

Σαλάτες 
Σαλάτα με Γαρίδες, Φαρφάλες με Ζαμπόν και Κολοκύθι,  

Σαλάτα Κοτόπουλο Φλόριντα, Πατατοσαλάτα, Σαλάτα με Τόνο, Χωριάτικη Σαλάτα,  

Ποικιλία από πράσινα Λαχανικά: 

Παντζάρια, Καλαμπόκι, Καρότο, Λάχανο, Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριές 
Συνοδεύονται με τις εξής Σάλτσες: 

Vinaigrette, French Dressing, Balsamic Dressing,  

Ελαιόλαδο αρωματισμένο, Ξύδι αρωματισμένο 

 

Ασημένιο Τρόλεϊ 
Γουρουνάκι Ολόκληρο στο Φούρνο 

 

Κύρια Πιάτα 
Φιλέτο Γλώσσας με Κάπαρη και λιαστή Ντομάτα 

Σολομός ποσέ με Σάλτσα από Πιπέρι Ροζέ 

Κοτόπουλο ψιλοκομμένο με Κάρυ 

Αρνί Κλέφτικο 

Χοιρινό ψητό με Σάλτσα Robert 

Μπιφτεκάκια με Σάλτσα Mexicain 

Μοσχάρι ψιλοκομμένο με Μανιτάρια 

Ρύζι Οριεντάλ 

Πατάτες Rissole 

Πατάτες Dauphinoise 

Ποικιλία Χορταρικών 

 

Γλυκά 
Cheese Cake, Tiramisu, Τάρτα Λεμονιού, Σοκολατίνα, Ποικιλία από διάφορα Μους,  

Ταρτάκια με Φρέσκα Φρούτα, Ποικιλία ελληνικών Γλυκών,  

Φρέσκα Φρούτα Εποχής, Ποικιλία Τυριών, 

Κιόσκι με Παγωτό σε τρεις Γεύσεις (Βανίλια, Σοκολάτα, Φράουλα) 
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Buffet No 2  
 

Κρύες Παρουσίες 
Ποικιλία από καπνιστά Ψάρια με Σάλτσα Raifort 

Γκαλαντίνα Κοτόπουλο συνοδευμένη με Σάλτσα Cumberland 

Ζαμπόν βραστό και κρύο Ροσμπίφ συνοδευμένα με Σάλτσα Ταρταρ 

 

 

Ορεκτικά 
Αυγά βραστά με Ρώσικη,  

Ψητά Λαχανικά (Κολοκύθια, Μελιτζάνες, Πιπεριές) 

μαριναρισμένα με Ελαιόλαδο και Ξύδι Μπαλσαμικο 

 

Σαλάτες 
Ρύζι με Κάρυ 

Φαρφάλες με Ζαμπόν και Κολοκύθι, Σαλάτα με Αγκινάρες και Ζαμπόν Πάρμας 

Πατατοσαλάτα, Σαλάτα με Ρόκα και Παρμεζάνα, Χωριάτικη Σαλάτα, 

Ποικιλία από πράσινα Λαχανικά: 

Παντζάρια, Καλαμπόκι, Καρότο, Λάχανο, Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριές 
Συνοδεύονται με τις εξής Σάλτσες: 

Vinaigrette, French Dressing, Balsamic Dressing,  

Ελαιόλαδο αρωματισμένο, Ξύδι αρωματισμένο. 

 

Ασημένιο Τρόλεϊ 
Χοιρινό Μπούτι καπνιστό (Ζαμπόν) μέσα σε Ζύμη 

 

Κύρια Πιάτα 
Φιλέτο Γλώσσας με Κάπαρη και λιαστή Ντομάτα 

Σολομός ποσέ με Σάλτσα από Πιπέρι Ροζέ 

Πάπια με Σάλτσα Πορτοκάλι 

Αρνί με Κάρυ 

Χοιρινή Πικάτα Μιλανέζ 

Μοσχάρι Ραγού Μπουργκινιόν 

Μοσχάρι Ψιλοκομμένο Stroganov 

Ρύζι Μπασμάτι 

Πατάτες Rissole 

Πατάτες Dauphinoise 

Ποικιλία Χορταρικών 

 

Γλυκά 
Σου Καραμέλας, Τριο Σοκολάτας, Πανακότα,  

Κρέμα Καραμελέ, Ποικιλία από διάφορα Μους,  

Ταρτάκια με Φρέσκα Φρούτα, Ποικιλία ελληνικών Γλυκών,  

Φρέσκα Φρούτα Εποχής, Ποικιλία Τυριών, 

Κιόσκι με Παγωτό σε τρεις Γεύσεις (Βανίλια, Σοκολάτα, Φράουλα) 
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Buffet No 3  
 

Κρύες Παρουσίες 
Ποικιλία από καπνιστά Ψάρια με Σάλτσα Raifort 

Γκαλαντίνα Κοτόπουλο συνοδευμένη με Σάλτσα Cumberland 

Ζαμπόν βραστό και κρύο Ροσμπίφ συνοδευμένα με Σάλτσα Ταρταρ 

Γαρίδες βραστές σε Ασημένιες Πιατέλες  
 

Ορεκτικά 
Χταπόδι ξιδάτο, Αυγά βραστά με Ρώσικη,  

Ψητά Λαχανικά (Κολοκύθια, Μελιτζάνες, Πιπεριές) 

μαριναρισμένα με Ελαιόλαδο και Ξύδι Μπαλσαμικο 
 

Σαλάτες 
Σαλάτα με Παντζάρια και Γιαούρτι, Πέννες Ιταλιέν, Ρύζι με Θαλασσινά 

Πατατοσαλάτα, Ταμπουλέ, Σαλάτα του Καίσαρα με Ρόκα και Μαρούλι, 

Χωριάτικη Σαλάτα, Ποικιλία από πράσινα Λαχανικά: 

Παντζάρια, Καλαμπόκι, Καρότο, Λάχανο, Τομάτα, Αγγούρι,  

Πιπεριές σε διάφορα χρώματα, Μαρούλι και Φύλλα από Τσίκορε με Καρύδι 
Συνοδεύονται με τις εξής Σάλτσες: 

Vinaigrette, French Dressing, Balsamic Dressing,  

Ελαιόλαδο αρωματισμένο, Ξύδι αρωματισμένο. 
 

Ασημένιο Τρόλεϊ 
Μπούτι Χοιρινό με Σάλτσα Ανανά 

 

Κύρια Πιάτα 
Φιλέτο Γλώσσας Φλωρεντίν 

Σφυρίδα ποσέ με Σάλτσα Σαφράν 

Πάπια με Σάλτσα Πορτοκάλι 

Κοτόπουλο ψιλοκομμένο Σασέρ 

Αρνί Πριντανιέρ 

Φιλετάκια Χοιρινά και Μοσχαρίσια με Πιπέρι Μαδαγασκάρης 

Μοσχάρι ψιλοκομμένο με Μανιτάρια 

Τορτελίνι au-gratin με Σπανάκι και Ρικότα 

Ρύζι με Χορταρικά Ζουλιέν 

Πατάτες Rissole 

Πατάτες Dauphinoise 

Ποικιλία Χορταρικών 
 

Γλυκά 
Προφιτερόλ με Σάλτσα Σοκολάτας, Cheese Cake 

Πανακότα με Αγριοκέρασο, Κρέμα Καραμελέ 

Tiramisu, Mille Feuille με Φράουλες, 

Ποικιλία από διάφορα Μους,  

Ταρτάκια με Φρέσκα Φρούτα, Ποικιλία ελληνικών Γλυκών,  

Φρέσκα Φρούτα Εποχής, Ποικιλία Τυριών, 

Κιόσκι με Παγωτό σε τρεις Γεύσεις (Βανίλια, Σοκολάτα, Φράουλα) 
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Buffet B.B.Q.  
 

Κρύες Παρουσίες 
Σολομός Μαριναρισμένος (Gravlax) με Σάλτσα Μουστάρδας 

Ποικιλία από καπνιστά Ψάρια με Σάλτσα Raifort 

Γκαλαντίνα Κοτόπουλο συνοδευμένη με Σάλτσα Cumberland 

Ζαμπόν βραστό και κρύο Ροσμπίφ συνοδευμένα με Σάλτσα Ταρταρ 
 

Ορεκτικά 
Τζατζίκι, Μελιτζανοσαλάτα, Τυροκαφτερή 

Αυγά βραστά με Ρώσικη,  

Ψητά Λαχανικά (Κολοκύθια, Μελιτζάνες, Πιπεριές) 

μαριναρισμένα με Ελαιόλαδο και Ξύδι Μπαλσάμικο 
 

Σαλάτες 
Σαλάτα με Γαρίδες, Φαρφάλες με Ζαμπόν και Κολοκύθι,  

Σαλάτα Κοτόπουλο Φλόριντα, Πατατοσαλάτα, Σαλάτα με Τόνο, Χωριάτικη Σαλάτα,  

Ποικιλία από πράσινα Λαχανικά: 

Παντζάρια, Καλαμπόκι, Καρότο, Λάχανο, Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριές 
Συνοδεύονται με τις εξής Σάλτσες: 

Vinaigrette, French Dressing, Balsamic Dressing,  

Ελαιόλαδο αρωματισμένο, Ξύδι αρωματισμένο. 

 

Ασημένιο Τρόλεϊ 
Γουρουνάκι Ολόκληρο στο Φούρνο 

 

Κύρια Πιάτα 
Φιλέτο Γλώσσας με Κάπαρη και λιαστή Ντομάτα 

Μοσχάρι ψιλοκομμένο με Μανιτάρια 

Ρύζι με Χορταρικά Ζουλιέν 

Πατάτες Jacket 

Πατάτες Dauphinoise 

Ποικιλία Χορταρικών 
 

Grill 
Σουβλάκι Κοτόπουλο - Σουβλάκι Χοιρινό 

Παϊδάκια - Παγιάρ Μοσχαρίσιο 

Παντσέτα Χοιρινή - Λουκάνικα Χωριάτικα 

Μικρά Μπιφτεκάκια 
Συνοδεύονται με τις εξής Σάλτσες: 

Μπάρμπεκιου Sauce, Βούτυρο Café de Paris, Μουστάρδα. 

 

Γλυκά 
Cheese Cake, Tiramisu, Τάρτα Λεμονιού, Σοκολατίνα, Ποικιλία από διάφορα Μους,  

Ταρτάκια με Φρέσκα Φρούτα, Ποικιλία ελληνικών Γλυκών,  

Φρέσκα Φρούτα Εποχής, Ποικιλία Τυριών, 

Κιόσκι με Παγωτό σε τρεις Γεύσεις (Βανίλια, Σοκολάτα, Φράουλα) 
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WWeeddddiinngg  MMeennuuss  22001144  

MENU 1 
Τριαντάφυλλο καπνιστού σολομού 

πάνω σε λαχανικά  
με αφρό χρένου 

* * * 
Ραβιόλι γεμιστό 

 με σπανάκι και ρικότα 
σε φρέσκια κρέμα και παρμεζάνα 

* * * 
Δυο φιλέτα ( χοιρινό-μοσχαρίσιο)  

με σάλτσα από κρασί πόρτο 
Τάρτα πατάτας  

Σπαγγέτι λαχανικών 
* * * 

Ανανά με Sorbet λεμόνι 
* * * 

Τούρτα Γάμου 
 
 
  

MENU 2 
 Σαλάτα με νούμπουλο,  

ανθότυρο, ξερά σύκα, κασίους 
και dressing μελιού 

* * * 
Φιλέτο λαυράκι ποσέ πάνω σε πράσο  

με σάλτσα σαμπάνιας  
* * * 

Sorbet λεμόνι 
* * * 

Μοσχάρι γάλακτος ψιλοκομμένο 
με μανιτάρια και φρέσκια κρέμα 

Τάρτα πατάτας  
Μπρόκολο βουτύρου 

* * * 
Πανακότα με σάλτσα  

από φραμπουάζ και  μύρτιλλο  
* * * 

Τούρτα Γάμου 
 

MENU 3 
Γαρίδες βραστές πάνω 

σε τάρτα αβοκάντο και σάλτσα κοκτέιλ 
* * * 

Φιλέτο σολομού σχάρας 
 με φάβα Σαντορίνης, 

 κάπαρη και λιαστή ντομάτα 
* * * 

Sorbet λεμόνι 
* * * 

Φιλετάκια χοιρινά με σάλτσα μουστάρδας 
Τάρτα πατάτας  

Σπαγγέτι λαχανικών 
* * * 

Σούπα με φρούτα του δάσους 
και παγωτό βανίλια 

 
* * * 

Τούρτα Γάμου 
 

MENU 4 
Αστακός πάνω σε τυρί κρέμα  

Σε «γκασπατσο» από βατόμουρα 
* * * 

Φιλέτο σφυρίδας σχάρας 
πάνω σε πουρέ πατάτας μυρωδικά 

και κονφί λεμονιού 
* * * 

Σαλάτα με στήθος καπνιστής πάπιας 
ξερά βερίκοκα φράουλες  
και Vinaigrette με τσίλι 

* * * 
Φιλέτο μοσχαρίσιο σχάρας  

με σάλτσα κόκκινου κρασιού 
αρωματισμένη με λεβάντα 

Τάρτα πατάτας  
Σπαγγέτι λαχανικών 

* * * 
Παγωτό κουπ ντανεμαρκ 

σε τουλίπα τραγανού μπισκότου 
* * * 

Τούρτα Γάμου 
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MENU 5 
 

Ρολά μελιτζάνας γεμιστά με σπανάκι 
και φέτα πάνω σε βελούδινη  

σάλτσα λαχανικών 
με λάδι δεντρολίβανου 

 
* * * 

Σαλάτα ανάμικτη 
* * * 

 
Χοιρινό καρέ ψητό 

με σάλτσα μουστάρδας  
Τάρτα πατάτας  

Σπαγγέτι λαχανικών 
* * * 

Πανακότα με μαυροκέρασο 
 

* * * 
Τούρτα Γάμου 

 

 
  
 

MENU 6 
 

 Φιλέτο σολομού σχάρας πάνω σε φάβα 
Σαντορίνης με κάπαρη, λιαστή ντομάτα 

και παρθένο ελαιόλαδο  
 

* * * 
Sorbet λεμόνι 

* * * 
 

Κοτόπουλο στήθος γεμιστό  
με σπανάκι και ανθότυρο 

Πατάτες Fontane 
Ποικιλία χορταρικών 

* * * 
 

Profiteroles με σάλτσα σοκολάτας  
 

* * * 
Τούρτα Γάμου 

 

 

MENU 7 
 

Γαρίδες σοτέ με γλυκόξινη σάλτσα  
 

* * * 
Sorbet βατόμουρο 

 
* * * 

Μοσχάρι ραγού Bourguignon 
Ταλιατέλες βουτύρου 

Καρότα Demidof 
* * * 

Γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού 
kumquat 

 
* * * 

Τούρτα Γάμου 
 

 
 

MENU 8 
 

Πένες με βασιλικό 
 

* * * 
Σαλάτα με νούμπουλο ανθότυρο 

και ντρέσινγκ μελιού 
 

* * * 
Μοσχάρι Σοφρίτο 

Πατάτες πουρέ 
Κολοκυθάκια γκοφρέ 

* * * 
Μηλόπιτα  

 
* * * 

Τούρτα Γάμου 
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Χρεώσεις Γαμήλιων Δεξιώσεων 2016 
 

Το ξενοδοχείο προσφέρει στους Νεόνυμφους τα ακόλουθα: 
 Cocktail Υποδοχής με:  

 Fruit Punch & 

 Canapés όπως: Αυγό και Γαρίδα, Σαλάμι με Μουστάρδα, Δαμάσκηνο γεμιστό με Τυρί Κρέμα και 

Καρύδι, Ελιές μαριναρισμένες, Ντίπς - Λαχανικά και Potato Chips. 

 Γαμήλια Τούρτα στη γεύση που επιθυμείτε και Τούρτα Παρουσίασης ανάλογα διακοσμημένη. 

 Γαλλικός Αφρώδες Οίνος με την κοπή της τούρτας για όλους τους καλεσμένους (1 ποτήρι)  

 Τη διανυκτέρευση των Νεόνυμφων για τη βραδιά της Δεξίωσης σε «Superior» Δωμάτιο. 

 Καλάθι με Φρούτα και Σαμπάνια στο δωμάτιο των Νεόνυμφων. 

 

Τιμές Buffet - Menu: 
 

Buffet No 1: €69,50 ανά άτομο 

Buffet No 2: €71,50 ανά άτομο 

Buffet No 3: €78,00 ανά άτομο 

Buffet ΒΒQ: €74,00 ανά άτομο 

 

Menu No 1: €67,00 ανά άτομο 

Menu No 2: €69,00 ανά άτομο  

Menu No 3: €68,00 ανά άτομο 

Menu No 4: €85,00 ανά άτομο 

 

 

Menu No 5: €62,00 ανά άτομο  

Menu No 6: €61,00 ανά άτομο 

Menu No 7: €62,00 ανά άτομο 

Menu No 8: €60,00 ανά άτομο 

 

Ποτά Δείπνου: 
Άσπρο                          Κόκκινο 

 Διττός Τσάνταλη  Διττός Τσάνταλη στην τιμή των €11,00  ανά άτομο 

 Μοσχοφίλερο Μπουτάρη  Αγιωργίτικο Μπουτάρη     στην τιμή των €12,00  ανά άτομο 

 Κτήμα Γραμμένου      Κτήμα Γραμμένου      στην τιμή των €13,00  ανά άτομο 

 Κτήμα Θεοτόκη         Κτήμα Θεοτόκη               στην τιμή των €14,00  ανά άτομο 

 Κτήμα Γεροβασιλείου         Κτήμα Γεροβασιλείου       στην τιμή των €18,00  ανά άτομο 

 Θέμα Παυλίδη      Θέμα Παυλίδη         στην τιμή των €17,00  ανά άτομο 

 Παλυβού Πετρ. Πλαγιές     Παλυβού Νεμέα        στην τιμή των €16,00  ανά άτομο 

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται νερό εμφιαλωμένο, αναψυκτικά και μπύρες με 

απεριόριστη κατανάλωση κατά τη διάρκεια του Δείπνου.  Εάν επιθυμείτε κάποιο άλλο εμφιαλωμένο 

κρασί, παρακαλώ όπως ενημερώσετε προκειμένου να σας δοθεί η τιμή του. 

 Κρασί άσπρο και κόκκινο χύμα, νερό εμφιαλωμένο, μπύρες και αναψυκτικά στην τιμή των €10,00 

ανά άτομο με απεριόριστη κατανάλωση. 
 

Εξτρά Χρεώσεις: 
 Μουσική Κάλυψη της εκδήλωσης: 

 Πενταμελής ορχήστρα με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, στην τιμή των €1.050,00. 

 D.J. στην τιμή των €450,00.  

 Παρακαλώ σημειώστε ότι η πληρωμή για το ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα πρέπει να γίνει 

κατευθείαν σε αυτούς. 

 Διακόσμηση - Στολισμός: 

 Για τη δεξίωση θα χρησιμοποιηθούν ροτόντες των 8 ή 10 ατόμων με άσπρα μακριά 

τραπεζομάντιλα, διακοσμημένα με τριαντάφυλλα της επιλογής σας.  Οι καρέκλες θα είναι 

ντυμένες με άσπρα καλύμματα που φέρουν ένα λευκό φιόγκο στην πλάτη. Στην τιμή των 

€40,00 ανά τραπέζι.   

 Εναλλακτικά, συνθέσεις της αρεσκείας σας θα μπορούσατε να επιλέξετε από το  

ανθοπωλείο “Rizos Gardens” ή «Rammos Flowers»  όπου κατόπιν συμφωνίας μας σας 

προσφέρεται 10% έκπτωση.  Όσο για την υπόλοιπη διακόσμηση που αναφέρεται  στην 

παραπάνω παράγραφο  στην περίπτωση αυτή σας προσφέρεται χωρίς χρέωση.   
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Ώρες εκδήλωσης: 

 

 Ώρα έναρξης – 20.30 

 Όσον αφορά το ωράριο, για όλες τις ημέρες εκτός Σαββάτου, παρακαλώ σημειώστε ότι η 

ένταση της μουσικής μετά τα μεσάνυχτα θα πρέπει να μειωθεί αισθητά ούτως ώστε να μην 

υπάρξει πρόβλημα και έως τις 01.00 το πρωί θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. 

 Όσον αφορά το ωράριο για Σάββατο Βράδυ, παρακαλώ σημειώστε ότι η ένταση της 

μουσικής μετά τα μεσάνυχτα θα πρέπει να μειωθεί αισθητά ούτως ώστε να μην υπάρξει 

πρόβλημα και έως τις 02.00 το πρωί θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. 

 

Διαμονή προσκεκλημένων στο Corfu Palace: 

 Όσον αφορά τυχόν διαθεσιμότητα και τιμές δωματίων που θα χρειαστείτε για την εν λόγω 

περίοδο, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τoν κύριο Δ. Σγούρο (Reservations 

Department) στα παρακάτω τηλέφωνα: (E-mail: info@corfupalace.com, Τηλ. +30 26610 

39485, Fax: +30 26610 31749). 

 

Όροι παρούσας προσφοράς: 

 Η παρούσα προσφορά ισχύει για 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης. 

 Οι τιμές ισχύουν για τον ελάχιστο αριθμό των 100 ατόμων. 

 Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται το Service και όλοι οι φόροι.  

 Outside Catering: Σε περίπτωση όπου η δεξίωση πραγματοποιηθεί εκτός ξενοδοχείου, η 

τελική μορφή της δεξίωσης, ο τόπος και ο αριθμός των καλεσμένων θα καθορίσουν την 

ακριβή τιμή της μεταφοράς και ενοικίαση υλικού καθώς και του προσωπικού που θα 

χρειαστεί.  Πάντως η ελάχιστη επιπλέον χρέωση σε αυτή την περίπτωση ανέρχεται στο 

ποσό των €15,00 ανά άτομο. 

 

 

 

 

 

mailto:info@corfupalace.com
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Γενικές Οδηγίες – Προκαταβολές & Ακυρώσεις: 

 
1. Οποιαδήποτε συμφωνία του πελάτη για παρέμβαση στους χώρους με εξωτερικούς συνεργάτες, π.χ. 

φωτισμό, διακόσμηση, οπτικοακουστικό εξοπλισμό και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 

γίνεται κατόπιν συνεννόησης και να εγκριθεί γραπτά από το Τμήμα Δεξιώσεων του ξενοδοχείου.  

 

2. Σε περίπτωση κακοκαιρίας το ξενοδοχείο διαθέτει αίθουσα για το μέγιστο των 200 ατόμων.  Σε αυτή 

την περίπτωση ο οργανωτής οφείλει να ενημερώσει για το χώρο όπου επιθυμεί να πραγματοποιηθεί 

η δεξίωση μέχρι τις 11.00 π.μ. της ίδιας μέρας.  Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από κακές καιρικές συνθήκες κατά την ημέρα της 

δεξίωσης.   

 

3. Απαγορεύεται η καύση πυροτεχνημάτων στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου. 

 

4. Ώρα έναρξης δεξιώσεων στο χώρο της πισίνας ορίζεται από τις 20.30 και μετά.  Όσον αφορά το 

ωράριο, παρακαλώ σημειώστε ότι για όλες τις ημέρες εκτός Σαββάτου η ένταση της μουσικής μετά 

τα μεσάνυχτα θα πρέπει να μειωθεί αισθητά ούτως ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα και έως τις 01.00 

το πρωί θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.  Για Σάββατο Βράδυ, παρακαλώ σημειώστε ότι η ένταση 

της μουσικής μετά τα μεσάνυχτα θα πρέπει να μειωθεί αισθητά ούτως ώστε να μην υπάρξει 

πρόβλημα και έως τις 02.00 το πρωί θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. 

 

5. Οι λίστες των καλεσμένων θα πρέπει να έχουν δοθεί το αργότερο τρείς ημέρες πριν την εκδήλωση, 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καλεσμένων. 

 

6. Ο οργανωτής είναι υποχρεωμένος να υπογράψει Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την εταιρεία , για την 

διασφάλιση και των δύο πλευρών. Ο αριθμός που αναφέρεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό ως ο 

ελάχιστος εγγυηθείς αριθμός ατόμων δεν μπορεί να μειωθεί και τυχόν αύξηση του μας υποχρεώνει 

σε υπογραφή νέου Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Ο τελικός αριθμός των ατόμων της εκδήλωσης θα 

πρέπει να οριστικοποιείται το αργότερο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης.  Το 

ξενοδοχείο θα είναι σε θέση να καλύψει μέχρι και 5% περισσότερα άτομα από τον ελάχιστο 

εγγυηθεί αριθμό.  

 

7. Τρόπος πληρωμής: 

 Για την κράτηση της ημερομηνίας και του χώρου €2,000.00 σαν προκαταβολή η οποία σε 

κάθε περίπτωση ακύρωσης της δεξίωσης δεν επιστρέφεται. 

 Με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, το 50% του συνολικού ποσού που 

προκύπτει από τον ελάχιστο αριθμό προσκεκλημένων. 

 Εξόφληση: Πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης, το υπόλοιπο του συνολικού 

ποσού, που προκύπτει από τον τελικό αριθμό προσκεκλημένων.  Αν ο τελικός αριθμός των 

παρευρισκόμενων είναι κατώτερος του αναφερόμενου στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό αριθμού 

ατόμων, ο πελάτης θα πληρώσει το ποσό που αναλογεί στον ελάχιστο εγγυηθέντα αριθμό 

ατόμων.  Σε περίπτωση που ο αριθμός ατόμων υπερβεί τον ελάχιστο εγγυηθέντα αριθμό, 

τότε η χρέωση θα γίνεται σύμφωνα με τον τελικό αριθμό παρευρισκομένων και την τιμή 

κατά άτομο. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που θα προκύψει από την προσέλευση 

παραπάνω ατόμων από τον ελάχιστο εγγυηθέντα τελικό αριθμό, θα εξοφλείται την επόμενη 

ημέρα της εκδήλωσης. 

 

 

8. Σε περίπτωση που ο οργανωτής ακυρώσει γραπτά την εκδήλωση, το νωρίτερο δύο μήνες πριν την 

ημερομηνία της εκδήλωσης, θα πληρώσει το 50% της κατ' ελάχιστον εγγυημένης τιμής. Θα  

πληρώσει δε το 70% της κατ' ελάχιστον εγγυημένης τιμής της εκδήλωσης αν την ακυρώσει γραπτά 

το νωρίτερο ένα μήνα πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης.  Σε κάθε άλλη περίπτωση θα οφείλει το 

σύνολο της ελάχιστης εγγυημένης τιμής της εκδήλωσης. Σημειώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση 
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ακύρωσης δεξίωσης, η πρώτη προκαταβολή για την κράτηση της ημερομηνίας και του χώρου, δεν 

επιστρέφεται. 

 

 

Ο γάμος σας είναι γεγονός ! 

Και εσείς και εκείνος  

πρέπει να ετοιμαστείτε για την γαμήλια εμφάνιση σας ….  

 

 

 

Αφήστε πίσω το άγχος της προετοιμασίας του γάμου σας και επισκεφτείτε το Spa στο Corfu Palace. 

Ένας παράδεισος ηρεμίας και αναζωογόνησης σας περιμένει για να σας χαρίσει στιγμές ευεξίας και 

χαλάρωσης και όλα αυτά με μία ειδική προσφορά «πακέτων γάμου» για σας και για εκείνον !!! 

 
 

Πακέτο γάμου Νο.1 

 

Νύφη 

Xamam ή Sauna 

* * * 
Jacuzzi 

* * * 
Granita massage 

 

Γαμπρός 

Xamam ή Sauna 

* * * 
Jacuzzi 

* * * 
Relaxing Massage 

Full Body 

 

 

Στην Ειδική τιμή των €110 

και για τους δύο. 

 

 

Πακέτο γάμου Νο.2 

 

Νύφη 

Xamam ή Sauna 

* * * 
Eau Thermal SPA, 

Velvet Skin 

Miracle (body) 

ή 

Chocolate (body) 

ή 
Secret massage 

Στην Ειδική τιμή 

των €90. 

Γαμπρός 

Xamam ή Sauna 

* * * 
 

Hot Stone Massage 

 

ή 
Massage back-neck 

& face-head 

 

Στην Ειδική τιμή  

των €55. 

 

 

Πακέτο γάμου Νο.3 

 

Νύφη 

Xamam ή sauna 

* * * 
Granita massage 

* * * 
Hydroptimale (face) 

 

 

 

Στην Ειδική τιμή  

των €140. 

 

Γαμπρός 

Χamam ή Sauna 

* * * 
Relaxing massage 

full body 

* * * 
Just for men (face) 

 

 

Στην Ειδικη τιμή  

των €130. 

 

 

Πακέτο γάμου (3ημερών) Νο.4 

 

Νύφη 

1. Xamam ή Sauna, 

Granita massage 

2. Jacuzzi, Oriental 

massage 

3. Xamam, Jacuzzi, 

Secrets body & face 

Γαμπρός 

1. Xamam, Relaxing 

Massage Back-neck 

& face-head 

2. Jacuzzi, Hot- 

Stone Massage 

3. Xamam, Jacuzzi, 

Just for men (face) 

 

Από €540 τώρα στην ειδική τιμή των €450.

Οι παρακάτω πληροφορίες των Spa Treatment θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το πακέτο που 

ταιριάζει περισσότερο σε εσάς.  Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή 

διευκρίνιση. 
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 τηλ, 2661 082098       Email:corfuspa@gmail.com  

Relaxing Massage 
Σουηδικό μασάζ με αιθέρια έλαια. Χαλαρώστε και ταυτόχρονα ανακουφιστείτε από μυϊκούς 

πόνους. 

 

 

Hot- Stone 

Εξαιρετικά απολαυστική και δραστική θεραπεία που συνδυάζει μασάζ με αιθέρια έλαια και μασάζ 

με ζεστές πέτρες. Τονώνει την κυκλοφορία του αίματος, μειώνει τον πόνο και τους σπασμούς των 

μυών.  

 

 

Oriental μασάζ  

Mασάζ με αρωματικά πουγκιά εμποτισμένα σε ένα κοκτέιλ μπαχαρικών και σε ελαιώδη γρανίτα.                                                                               

 

 

Granita μασάζ 

Xαλαρωτικό μασάζ με σε όλο το σώμα με ζεστό μίγμα λαδιού και λιωμένο ενυδατικό βούτυρο, 

περιέχει αιθ. Έλαια ginger, μοσχοκάρυδου, πορτοκαλιού, μανταρινιού και κανέλας.           

 

 

Eau Thermal SPA Velvet Skin Miracle 

Περιποίηση με ιαματικό νερό με αποτελέσματα ξεκούρασης, ανανέωσης και αναδόμησης για μια 

βελούδινη επιδερμίδα που ακτινοβολεί, περιλαμβάνει peeling, wrap και χαλαρωτικό μασάζ.   

 

 

Chocolate 

Με βάση τη σοκολάτα αυτή η περιποίηση ενυδατώνει βαθιά την επιδερμίδα και βοηθά 

αποτελεσματικά στη σύσφιξη και την αποβολή τοξινών.     

 

Secret massage 

Πολύ απαλό χαλαρωτικό μασάζ με μίγμα από ενυδατικά έλαια και shea-butter. Κατάλληλο για 

εσάς που ζητάτε μια γρήγορη και ταυτόχρονα χαλαρωτική  βαθιά ενυδάτωση σώματος. 

 

 

Hydroptimale THI3 (face) 

Τρισδιάστατο πρόγραμμα ΄΄ευφυούς΄΄ ενυδάτωσης, ξεκουράζει την επιδερμίδα και βελτιώνει το 

ποσοστό ενυδάτωσης πάνω από 76%.      

 

 Just for men (face) 

Ειδική αντιστρές θεραπεία για αποτοξίνωση και ενυδάτωση της αντρικής επιδερμίδας.  

 

Secrets (face & body) 

Η καλύτερη περιποίηση που μπορείτε να προσφέρετε στον εαυτό σας. Αντιγηραντικό προγραμμα 

για πρόσωπο και σώμα που θα σας χαλαρώσει και θα σας ανανεώσει.            


