
VIESNĪCAS KORFU

PRIMAVERA**+
www.primavera-corfu.com 

Kūrorts: Dassia 
Pludmale: 250 m
Centrs: 150 m 
Vienkārša  2-stāvu  viesnīca,  atrodas  Dassias  kūrorta  sākumā,  apzaļumotā  vietā.  Netālu  atrodas  Dassias 
kūrorta centrs un pludmale. 
Viesnīca:
• peldbaseins pagalmā
• atpūtas krēsli un saulessargi pie baseina (bez maksas)
• bērnu rotaļu laukums
• pludmales bārs
Ēdināšana: brokastis
Numurs:
• gaisa kondicionieris(var pasūtīt tikai uz vietas, par papildus samaksu) 
• TV
• duša
• telefons
• ledusskapis (ne visos numuros)
• seifs recepcijā.
Numuri ir iekārtoti ļoti vienkāršā stilā. Standarta numurs paredzēts 2 personām, 3 personai tiek ievietota 
papildus gulta.

GOUVIA**+
www.gouviahotel.com

Kūrorts: Gouvia
Pludmale: 100 m
Centrs: centrā, līdz Korfu pilsētai 7 km

http://www.gouviahotel.com/
http://www.primavera-corfu.com/


Viesnīca atrodas Gouvia centrā, ielas sākumā, uz kuras atrodas bāri un tavernas, diezgan skaļā vietā. Vasarā 
numuros ar logiem uz ielas pusi ir dzirdams troksnis no bāriem. Smilšu-oļu pludmale atrodas tikai 100m 
attālumā no viesnīcas.
Viesnīca:
• gaisa kondicionieris
•restorāns
• bārs
• peldbaseins pieaugušajiem
• seifs
Centra  viesnīca sastāv no 4 2-3-stāvu korpusiem, publiskās telpas  ļoti  vienkāršas,  lifts,  lobby  bārs, 24 h 
recepcija, peldbaseins atrodas ārpusē starp ēkām. No kredītkartēm viesnīcā pieņem tikai MasterCard.
Sports un atpūta: peldbaseins pieaugušajiem, atpūtas krēsli, galda teniss, biljards.
Ēdināšana: brokastis un vakariņas. Pie peldbaseina ir āra bārs. Viesnīcas restorāns izvietots pie viesnīcas 
ielas pusē.
Numurs:
• gaisa kondicionieris(par papildus samaksu: 5.50 EUR par dienu)
• telefons
• balkons
• seifs (par papildus samaksu)
75 numuri.  Numuri  nelieli,  ar  flīžu grīdu un vienkāršu interjeru.  Standarta  numuros  var izmitināt  līdz 2 
personām. TV un ledusskapi var iznomāt pēc pieprasījuma. Neliela vannasistaba ar tualeti un dušu. Dažos 
stūra umuros ir iespēja ievotot papildu gultu 3. personai. No numuriem ir skats uz  pagalmu, peldbaseinu, ielu 
un blakus ēkām.

APARTEMENTHOTELL GIKAS***
www.gikas-aparthotel.com

Kūrorts: Gouvia
Pludmale: 600 m
Centrs: 500 m
Ģimenes apartamentu viesnīca ar lielisku atrašanās vietu. Tā atrodas netālu no aktīvas nakstdzīves rajona.
Apartamentviesnīca:
• peldbaseins pieaugušajiem ar atpūtas krēsliem un saules sargiem (bez maksas)
• peldbaseins bērniem
• pludmales bārs
• seifs (par papildus samaksu).
Ēdināšana: tikai nakstmītne bez ēdināšanas.
2-guļamistabu apartamenti: 
• 2 guļamistabas ar 2 atsevišķām gultām katrā
• virtuves stūrītis ar plīti un ledusskapi
• balkons/terase

http://www.gikas-aparthotel.com/


• vanna/duša
Studio:
• guļamistaba ar 2 atsevišķām gultām
• neliels virtuves stūrītis ar plīti un ledusskapi
• balkons/terase
• vanna/duša
Studio numuros var izmitināt 2 vai 3 personas, 2-guļamistabu apartamentos - 4 personas. Numurus uzkopj 3 
reizes nedēļā.

MARE MONTE***
www.maremonteresort.com/ 

Kūrorts: Agios Ioannis Peristeron (apmēram 17 km no Korfu pilsētas)
Pludmale: jūras krastā
Centrs: līdz Benitsei apmēram 3 km
Viesnīca:
• peldbaseins
• snackbārs un pludmales bārs
• TV-istaba
• seifs (recepcijā, par papildus samaksu)
• minimārkets
• biljards (par papildus samaksu)
• galda teniss(par papildus samaksu)
• bezvadu internets (bez maksas)
Ēdināšana: viss iekļauts
Numurs:
• gaisa kondicionieris(par papildus samaksu)
• ledusskapis
• telefons
• TV
• radio
• vanna
• balkons/terase
Kopā 84 numuri. Standarta numuros var izmitināt līdz 3 personām.

http://www.maremonteresort.com/


SEABIRD***
www.seabirdhotel.gr

Kūrorts: Moraitika
Pludmale: apmēram 200 m
Centrs: centrā, ampēram 200 m līdz veikaliem, bāriem, restorāniem
Viesnīca ar draudzīgo atmosfēru ir izvietota mierīgākajā kūrorta daļā, tikai pāris simtus metru no pludmales 
un tuvākajiem veikaliem. Autobusa pietura apmēram 350 m no viesnīcas.
Viesnīca:
• bārs un restorāns
• autostāvvieta
• 24 h recepcija
• peldbaseins pieaugušajiem ar nelielu nodalījumu bērniem
• bērnu rotaļu laukums
Ēdināšana: brokastis un vakariņas.
Numurs:
• duša
• balkons vai terase
• gaisa kondicionieris(par papildus samaksu)
• seifs
• TV
• telefons
• fēns
Standarta numuros var izmitināt līdz3 pieaugušajiem vai 2 pieaugušie un 2 bērni.

AMBIENTE PALACE***** (4*-)
http://www.hotelscombined.com/Hotel/Ambiente_Palace_Hotel_Corfu.htm 

Centrs: Peleka 4,3 km
Lidosta: 13 km
Pludmale: apmēram 500 m 

http://www.seabirdhotel.gr/
http://www.hotelscombined.com/Hotel/Ambiente_Palace_Hotel_Corfu.htm


Viesnīca:
• 2 peldbaseini
• sauļošanās terase
• pludmales bārs
• atpūtas krēsli (bez maksas)
• tenisa korti
• apkalpošana numurā
• vakara izklaides programmas
Viesnīca piedāvā dažādas iespēju atpūsties no ikdienas dzīves! Viesnīca atrodas kalna pakājē ar lielisku skatu 
uz Pelekas kūrortu. Līdz pludmalei kursē bezmaksas viesnīcas autobuss, ar kājām 15 min gājiena attālumā.
300 m lejup no kalna ir dažas tavernas. Apmēram 2,5 km līdz Sindarades ciematam, 4,3km līdz Pelekai un 12 
km līdz Korfu pilsētai.
Numurs:
• Sat-TV
• vannaistaba
• telefons
• fēns
• minibars/ledusskapis
• gaisa kondicionieris(bez maksas)
• seifs par papildus samaksu (apmēram 3 EUR dienā) 
Numuri pārsvarā ar 2 vai 3 gultām (ir iespēja pasūtīt  kingsize bed).  No viesnīcas ir autobusu satiksme uz 
Korfu pilsētu (par papildus samaksu) 2 reizes dienā.

MESSONGHI BEACH***
www.messonghibeach.gr

Kūrorts: Messonghi-Moraitika
Pludmale: jūras krastā
Centrs: līdz Messonghi centram apmēram 350 m; līdz Korfu pilsētao  apmēram 22 km. 
Viesnīcas  komplekss  atrodas  starp  Messonghi  un  Moraitika ciemiem,  blakus  smilšu-oļu  pludmalei. 
Saulessargi pludmalē ir bezmaksas, atpūtas krēsli par papildus samaksu. Viesnīcas komplekss sastāv no 5-
stāvu Poseidona ēkas, 3-stāvu Riverside ēkas, 1-stāvu River-houses un bungalo.
Viesnīca:
•restorāni
• beach grill
• kafejnīcas
• bāri, iekļaujot  snackbāru un discobāru
• peldbaseini, arī bērniem
• akvaparks
• veikali (suverīri, prese)
• frizētava
• miniklubs

http://www.messonghibeach.gr/


• spēļu laukums
• TV-istaba
• interneta stūris (par papildus samaksu)
• videospēles un biljards (par papildus samaksu)
• bez maksas sporta aktivitātes: pludmale volejbols, basketbols, footbols, aerobika, galga teniss un šautriņas
• maksas sporta aktivitātes: teniss un ūdenssporta veidi pludmalē
• fitnesa centrs
• izklaide
• konferenču zāle
• autostāvvieta
Ēdināšana: brokastis un vakariņas.
Numurs:
• duša
• balkons/terase
• gaisa kondicionierisis tikai dažos numuros
• seifs (par papildus samaksu)
Kopā 920 numuri. Standarta numuros var izmitināt līdz 3 pieaugušajiem, papildus gulta ir saliekamā gulta. 
Par papildus samaksu ir iespēja pasūtīt komforta numuru ar TV, ledusskapi, gaisa kondicionieri un telefonu. 

IBEROSTAR KERKYRA GOLF****-
http://www.iberostar.com/EN/Corfu-hotels/Iberostar-Kerkyra-Golf_3_49.html

Kūrorts: Alykes
Pludmale: pludmalē
Viesnīca atvērta 1973.g. un renovēta pirms 8 gadiem. Viesnīca atrodas jūras krastā un apmēram 3 km no 
Korfu pilsētas un apmēram 5 km no lidostas. Līdz autobusu pietura tikai 200 m un autobusi kursē katras 30 
min (no 7:30 līdz 21:30). Līdz tuvākiem veikaliem, bankai un aptiekai apmēram 3 km.
Viesnīca:
• valūtas maiņa
• taksometru serviss
• automašīnu un motociklu noma
• restorāni (telpās un ārā)
• pludmales un baseina bārs
• izklaide un tematiskie vakari
• bērnu baseins
• āra baseins pieaugušajiem
• atpūtas krēsli un saules sargi pludmalē bez maksas. Pludmales dvieļi pret depozītu (10 EUR)
•  badmintons,  minifutbols,  galda  teniss,  pludmales  volejbols,  teniss,  aerobika,  šatriņas  (bez  maksas)  un 
biljards (par papildus samaksu)
• bērnu rotaļu laukums
• suvenīru veikals/minimārkets

http://www.iberostar.com/EN/Corfu-hotels/Iberostar-Kerkyra-Golf_3_49.html


• interneta stūris (par papildus samaksu)
• TV-istaba
• veļas mazgātava (par papildus samaksu)
• autostāvvieta
Ēdināšana:  viss iekļauts (brokastis, pusdienas un vakariņas; uzkodas, saldējums, atspirdzinošie un vietējā 
ražojuma alkoholiskie dzērieni). 
Numurs:
• vanna/duša
• balkons/terase
• telefons
• SAT-TV
• gaisa kondicionieris
• ledusskapis
• fēns
• seifs (par papildus samaksu)
• tējas un kafijas pagatavošanas iespējas.

MAGNA GRAECIA**** (4*-)
www.magnagraeciahotel.com

Pludmale: 200m
Centrs: 8km līdz Korfu pilsētai
Viesnīca atrodas Korfu salas austrumu krastā, Dassia reģionā. Pludmale atrodas 200 m no viesnīcas, pāri 
ceļam. Viesnīcu ieskauj  zaļumi – olīvkoki un cipreses.
Viesnīca:
• recepcija
• restorāns
• bārs
• a la carte bārs
• trenažieru zāle
• sauna
• 2 peldbaseini
• atpūtas krēsli un saulessargi
• valūtas maiņas punkts
• tenisa korts
• bērnu rotaļu laukums
• autostāvvieta.
Numuri:
• gaisa kondicionieris
• SAT-TV
• radio

http://www.magnagraeciahotel.com/


• telefons
• balkons
• vannasistaba
Kopā 160 komfortabli  aprīkoti  numuri  un 8  suite numuri.  Viesnīca sastāv no 2 ēkām: galvenās ēkas un 
Magna Graecia Village. Numuri katrā ēkā.ir atšķirīgi.

LOUIS GRAND HOTEL****
http://www.louishotels.com/hotel_GRE_CFU-LGRH_Louis_Grand_Hotel.html 

Kūrorts: Glyfada
Pludmale: pludmalē
Centrs: 16 km no Korfu pilsētas
Viesnīca atrodas jūras krastā. Viesnīcas autobuss 2 reizes dienā ved uz Korfu pilsētu (izņemot svētdienas). 
Viesnīca uzcelta 1972g. un renovācijas darbi veikti no 2005 – 2006.
Viesnīca:
• valūtas maiņa
• taksometru serviss
• automašīnu un motociklu noma
• galvenais restorāns Figaretto
• pludmales bārs un grill bārs
• galvenais bārs Castello
• pludmales bārs Pergola
• izklaide un tematiskie vakari
• peldbaseins bērniem
• āra peldbaseins pieaugušajiem
•atpūtas krēsli un saulessargi pludmalē bez maksas “viss iekļauts” klientiem
• galda  teniss,  pludmales  volejbols,  aerobika,  šautriņas  (bez maksas),  teniss,  zirgu  izjādes  un golfs  (par 
papildus samaksu)
• bērnu rotaļu laukums
• spēļu istaba
• suvenīru veikals/minimārkets
• interneta stūris (par papildus samaksu)
• TV-istaba
• veļas mazgātava (par papildus samaksu)
• autostāvvieta
Ēdināšana: viss iekļauts (brokastis, pusdienas un vakariņas; uzkodas, saldējums, atspirdzinošie dzērieni un 
vietējā ražojuma alkoholiskie dzērieni).
Numurs:
• vanna/duša
• balkons/terase
• telefons
• SAT-TV

http://www.louishotels.com/hotel_GRE_CFU-LGRH_Louis_Grand_Hotel.html


• gaisa kondicionieris (no jūnija vidus līdz septembra vidum, no 14:00 – 03:00)
• ledusskapis
• fēns
• seifs (par papildus samaksu)
• apkalpošana numurā.
Numuru uzkopšana katru dienu, gultas veļa un dvieļi tiek mainīti katru otro dienu.

SENTIDO AEOLOS BEACH RESORT****
http://www.marebluehotels.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=40&lang=en

Kūrorts: Perama
Centrs: līdz Korfu pilsētai 8km
Lidosta:  7 km
Pludmale: jūras krastā
Viesnīca atrodas Korfu salas austrumu krastā, tūristu visiecienītākajā Peramas kūrortā. Viesnīca atrodas 72 tk 
m2 lielā līča krastā, apzaļomotā teritorijā. Viesnīca nodrošina autobusu satiksmi ar Korfu pilsētu.
Viesnīca:
• 24 h recepcija
• valūtas maiņa
• piekļuve internetam
• veikali
• āra peldbaseini
• privātā pludmale
• pludmales dvieļi (pret dopozītu)
• vieta rekalsācijai (vieta ar speciāli ierīkotu terasi no kuras paveras brīnišķīgs skats uz jūru)
•restorāni un bāri
• spēļu istaba
• izklaides programmas
• sporta aktivitātes
• atveseļošanās procedūras (par papildus samaksu) 
Numurs:
• gaisa kondicionieris
• TV
• telefons
• ledusskapis
• kafijas un tējas pagatavošanas iespējas
• seifs (par papildus samaksu)
• fēns
• balkons/terase
Kopā 310 numuri.

http://www.marebluehotels.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=40&lang=en


IBEROSTAR REGENCY BEACH****
http://www.iberostar.com/EN/Corfu-hotels/Iberostar-Regency-Beach_3_102.html 

Kūrorts: Benitses
Pludmale: 50 m 
Viesnīca prakstiski atrodas jūras krastā, 15 km no Korfu pilsētas. Viesnīca uzcelta 1976.g. un renovēta pirms 
4 gadiem. Tuvākie veikali un banka apmēram 3 km attālumā.
Viesnīca:
• valūtas maiņa
• automašīnu noma, taksometru serviss
•restorāns
• pludmales bārs un bāŗs pie baseina
• izklaide un tematiskie vakari
• 2 āra baseini
• 2 peldbaseini bērniem
• 1 slēgtais peldbaseins
• rotaļu laukums bērniem
• suvenīru veikals/minimārkets
• interneta stūris (par papildus samaksu)
• atpūtas krēsli un saules sargi pludmalē bez maksas
• basketbols,  galda teniss, minigolfs, teniss, aerobika,  pludmales volejbols (bez maksas) un biljards (par 
papildus samaksu)
• TV-istaba
• veļas mazgāvata (par papildus samaksu)
• autostāvvieta
Ēdināšana: viss iekļauts (brokastis, pusdienas un vakariņas; uzkodas, saldējums, atspirdzinošie dzērieni  un 
vietājā ražojuma alkoholiskie dzērieni).
Numurs:
• vanna/duša
• balkons/terase
• telefons
• TV
• gaisa kondicionieris(24 h no 01.06 – 30.09)
• ledusskapis
• fēns
• seifs (par papildus samaksu)
• tējas un kafijas pagatavošanas iespējas
Numurus uzkopj 6 reizes nedēļā, gultas veļa un dvieļi tiek mainīti katru otro dienu.

http://www.iberostar.com/EN/Corfu-hotels/Iberostar-Regency-Beach_3_102.html


LOUIS CORCYRA BEACH ****
http://www.louishotels.com/hotel_GRE_CFU-LCCB_Louis_Corcyra_Beach.html

Kūrorts: Gouvia
Pludmale: jūras krastā
Centrs: 200 m līdz  Gouvia; 7 km līdz Korfu pilsētai
Viesnīcas komplekss atrodas mierīgā, skaistā dabas nostūrī. Viesnīcai ir 2 pludmales. Pludmales smilšu daļa 
nav īpaši plata . Gouvias galvenā iela ar bāriem un tavernām ir neliela gājiena attālumā.
Viesnīca:
• gaisa kondicionieris
• 4 restorāni
• 3 bāri
• 2 peldbaseini pieaugušajiem (viens no tiem ir 1200m2 liels lagunveidīgs)
• peldbaseins bērniem
• internets
• trenažieru zāle
• teniss
• automašīnu noma
• pludmales dvieļi (10 EUR depozīts)
• džakuzi
• atpūtas krēsli
• galda teniss
• biljards
• volejbols
• minigolfs
• ūdenssporta veidi un niršanas klubs pludmalē (par papildus samaksu)
Plašais viesnīcas komplekss sastāv no 2-4-stāvu ēkām, kas ir uzbūvētas nelielā slīpumā. Ēkas ieskauj dārzs. 
Galvenajā ēkā recepcija (darbojas 24 h), ir lifti, plašas publiskās telpas, bāri un atpūtas telpas. Plašas servisa 
un izklaides iespējas. No terases bāra paraveras elpu aizraujošs skats uz Gouvia līci
Ēdināšana: viss  iekļauts  (brokastis,  pusdienas  un  vakariņas  galvenajā  restorānā;  salātu  un  sviestmaižu 
bufete,  saldējums  pludmales  bārā  un  bārā  pie  baseina;  pēcpusdienas  kafija,  tēja,  kūkas,  cepumi, 
atspirdzinošie dzērieni, sulas, vietējais vīns, alus un vietējā ražojuma alkoholiskie kokteiļi no 10:00 – 24:00).
Numurs:
• gaisa kondicionieris
• telefons
• TV
• radio
• balkons/terase
• ledusskapis
• seifs (par papildus samaksu)
• fēns
• vannasistaba
370 numuri. Tiek piedāvāti standarta numuri ar skatu uz jūru (22 m2) galvenajā ēkā, kur var izmitināt līdz 3 
pieaugušajiem.

http://www.louishotels.com/hotel_GRE_CFU-LCCB_Louis_Corcyra_Beach.html


TELEMACHOS HOTEL***
http://www.travelguide.gr/corfu/hotel-telemachos.html 

Kūrorts: Dassias kūrorta pierobežā
Pludmale: 450m
Centrs: apmēram 25 min braucienā no pilsētas centra
Kūrorta centrā ir liels skaits veikalu, bāru, restorānu un citas izklaides vietas.
Viesnīca:
• recepcija 24h
• peldbaseins pieaugušajiem
• peldbaseins bērniem
• restorāns
• bārs pie baseina
Numurs:
• vannasistaba (duša, WC)
• telefons
• balkons/terase.

http://www.travelguide.gr/corfu/hotel-telemachos.html

