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Συνέδριο Κέρκυρας
Αλ-Ανών & Αλατήν 2022
με συμμετοχή Α.Α.

Messonghi Beach Hotel Resort, Corfu
Σεπτέμβριος 23 – 25 2022

Θέμα – Ευγνωμοσύνη
Δίγλωσσο συνέδριο με μετάφραση στα Αγγλικά και Ελληνικά.
Οικογένειες, σύντροφοι και φίλοι αλκοολικών είναι ευπρόσδεκτοι .
Η συνάντηση συμμορφώνεται με τους περιορισμούς που
επιβάλλονται στην Ελλάδα αυτό το διάστημα λόγω Covid 19.
Το ξενοδοχείο είναι 30‐40 λεπτά νότια του αεροδρομίου και
εξυπηρετείται με το τοπικό λεωφορείο( εντός της διαδρομής του
τοπικού λεωφορείου). Επίσης έχει εγκαταστάσεις ενοικιαζομένων
αυτοκινήτων , ποδηλάτων , σκούτερ όπως και υπηρεσία ταξί..
Το συνέδριο ξεκινάει στις 15:00,Παρασκευή,23η Σεπτεμβρίου 2022
Η καταληκτική ημερομηνία για κρατήσεις είναι η 15η Ιουλίου 2022.
Η τιμή δωματίου ξεκινά από 37,50 pod/pn all inclusive ( ΟΛΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ)

Η είσοδος είναι δωρεάν, ισχύει η 7η Παράδοση.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιτροπή συνεδρίου στο email:
alanoncorfuconvention@gmail.com
Παρακαλούμε να θυμάστε ότι η επιτροπή είναι έμπιστοι υπηρέτες και να περιμένετε τις
απαντήσεις με υπομονή.
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Τιμές δωματίου και επιλογές
•
•

Οι τιμές, είναι all inclusive και ισχύουν ΜΟΝΟ για την περίοδο 21/9 μέχρι και τις 27/9.

Για όσους παραμείνουν πέρα από αυτές τις ημερομηνίες θα ισχύουν οι κανονικές (normal) τιμές δωματίου.

•

‐Καταληκτική ημερομηνία κράτησης στις ειδικές αυτές τιμές είναι η 15 Ιουλίου 2022.
•

•

Διαθέσιμα είναι μόνο 70 δωμάτια.

Για να έχετε αυτές τις φανταστικές εκπτώσεις στις τιμές να κάνετε την κράτηση μέσω της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου:
www.messonghibeach.gr
•

Το 30% πληρώνεται με την κράτηση εκάστου δωματίου και το υπόλοιπο εξοφλείται κατά την άφιξή σας.
Παρακαλείσθε να αναφέρετε την Αλ‐Ανών .

•

Όλες οι τιμές βασίζονται στο μοίρασμα του δωματίου από 2 ενήλικες..Τα αεροπορικά ναύλα δεν περιλαμβάνονται. Για να
κλείσετε ταξί και μικρό λεωφορείο από το αεροδρόμιο Παρακαλείσθε να στείλετε email στην Diana στο:
disus&btopenworld.com μετά την 1η Απριλίου.Η Diana θα βοηθήσει με το να βάλει ομάδες και μεμονωμένα άτομα μαζί
ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα στο κόστος των εισιτηρίων.Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό της πτήσης, την
ημερομηνία και την ώρα άφιξης, τον αριθμό των ατόμων της ομάδας σας.Παρακαλείσθε να θυμόσαστε ότι η Diana είναι
έμπιστη υπηρέτης και δεν θα μπορέσει να ανταποκριθείτε άμεσα.
•

Για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα , τα κανονικά δωμάτια δεν διαθέτουν ανελκυστήρα..
•
•

•
•

Παρακαλείσθε να στείλετε email στο ξενοδοχείο,υπ’όψιν Patricia στο:

reservations&messonghibeach.gr ώστε να ζητήσετε δωμάτιο συμβατό με τις ανάγκες σας.

Στην αίθουσα συναντήσεων.στην τραπεζαρία και στα δωμάτια διασκέδασης μπορείτε να φτάσετε με αναπηρική
καρέκλα.

Τα βρέφη και τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα αλλά οι γονείς είναι συνεχώς υπεύθυνοι για αυτά. Δεν υπάρχει βρεφονηπιακό φύλαξη στο
ξενοδοχείο . Στις συναντήσεις είστε ευπρόσδεκτοι εφόσον η αναστάτωση που προκαλείται είναι μικρή. Μέλη προηγούμενων ετών
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στη φύλαξη ορισμένες φορές, αλλά αυτό θα γίνει, κατόπιν συνεννόησης και συγκατάθεσης, κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου και δεν μπορεί να διευθετηθεί από πριν.
•

Δωμάτιο με θέα τον κήπο (2 μονά ή 1 διπλό)37,50€ ops/pn
•

•
•

Δωμάτιο με θέα τη θάλασσα(+5pn ανά δωμάτιο)

Ένα μονό έξτρα κρεββάτι για όλους του τύπους δωματίων κοστίζει 50%

Για δωμάτιο 3 ατόμων παρακαλείσθε να επιβεβαιωθείτε στέλνοντας email στο ξενοδοχείο.
•
•

•

Για τους μη ένοικους/τα τοπικά μέλη(προαιρετικά)

15€ για όλα τα γεύματα, σνακς, ποτά και χρήση πισίνας κλπ. Πληρώνετε στη υποδοχή υου ξενοδοχείου.

•
•

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Το WiFi είναι δωρεάν γύρω από το lobby. 10€ την εβδομάδα για τα δωμάτια,5€ ανά 3 ημέρες.

Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψιν ότι ελληνικός τουριστικός φόρος μπορεί να εφαρμοσθεί, ελέγξτε το με το ξενοδοχείο κατά την κράτηση.
•

.

Καλωσήρθατε στο Messonghi Beach Hotel
Σας ευχόμαστε μία ευχάριστη διαμονή μαζί μας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALL INCLUSIVE
Γεύματα
• Πρωινό Μπουφέ:
Από 07:00‐9:30
• Πρωινό Τσάι & Σνακς:
Από 10:30‐12(καφέ, τσάι, κέικ και κουλουράκια)
• Μεσημεριανό Μπουφέ.:
Από 12:30‐14:30
• Απογευματινό Τσάι και Σνακς:
Από 16:00‐18:00( καφέ, τσάι,κέικ και κουλουράκια)
• Βραδυνό Μπουφέ:
Από 19:00‐21:30
Στα γεύματα συμπεριλαμβάνονται ποτήρι μπύρα, καράφα κρασί, αναψυκτικά και εμφιαλωμένο νερό(still
water)
Ποτά & Παγωτό: Από 10:00‐23:00
• Ζεστά Ποτά: Καφές Φίλτρου και Τσάι
• Παγωτό: Επιλογή διαφόρων γεύσεων
• Ποτά: Μπύρα ποτήρι(draft beer),καράφα κρασί,αναψυκτικά, τοπικά οινοπνευματώδη ποτά και ελληνικά
απεριτίφ.
Εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα All inclusive.
Espresso,Cappuccino,Fredo,ελληνικό καφέ και Nescafé δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα All inclusive.
Για την πληροφόρησή σας
• Μπορείτε να ζητήσετε ένα μεσημεριανό γεύμα σε πακέτο για την εκδρομή σας. Παρακαλείσθε να το
παραγγείλετε την προηγούμενη ημέρα μέχρι τις 14:00, στην υποδοχή.
• Η ημιδιατροφή περιλαμβάνει πρωινό και βραδυνό και δεν είναι δυνατή η αλλαγή με άλλο meal plan.
• Θερμά Παρακαλείσθε να παραγγέλετε 2 ποτά το maximum ανά γεύμα όταν χρησιμοποιείτε το
πρόγραμμα All inclusive.Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
• Η χρήση ξαπλώστρας στην πισίνα είναι δωρεάν. Απαγορεύεται αυστηρά να δεσμεύεται μια ξαπλώστρα
με το να αφήνετε πετσέτες ή προσωπικά αντικείμενα επάνω της. Η χρήση ξαπλώστρας στην παραλία
χρεώνεται επι πλέον.
• Το ξενοδοχείο δεν φέρει την ευθύνη των πολύτιμων αντικειμένων που βρίσκονται στα δωμάτια. (guest
rooms) Υπάχουν διαθέσιμα χρηματοκιβώτια στην υποδοχή.
• Το ξενοδοχείο δεν φέρει την ευθύνη της φροντίδας ή προστασίας των παιδιών στους χώρους του
ξενοδοχείου ή στους χώρους μέσα ή γύρω από την πισίνα. Παρακαλούνται οι ένοικοι(guests) να
συνοδεύουν τα παιδιά τους πάντοτε.
• Τμήμα του συγκροτήματος Messonghi Beach Hotel λειτουργεί ως Λέσχη Μάρμαρα (Marmara Club) και
συνεπώς ορισμένα μέρη του είναι κλεισμένα για τα μέλη του Marmara Club(συμπεριλαμβάνονται σε
αυτά 2 πισίνες ενηλίκων και η χρήση προπληρωμένων ξαπλώστρων στην παραλία χρώματος κρεμ.)
Ώρες check‐in & Check‐out: Το check‐in είναι μετά τις 14:00/ Το Check‐out είναι μέχρι τις 11:00.
• Υπάρχει δυνατότητα καθυστέρησης του Check‐out,μετά από ζήτηση στην υποδοχή,και εφ’όσον υπάρχει
διαθεσιμότητα, με επιπλέον χρέωση.

