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Επιστροφή στον προορισµό

Προορισµοί

Pelecas Country Club:Ενα από τα ''διαµάντια'' του Ελληνικού Τουρισµού
2015!

Ηµεροµηνία: 17 Μαρτίου 2015

H πολύχρονη προσήλωση στην ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του
Pelecas Country Club στην Κέρκυρα , επιβραβεύτηκε φέτος µε το Silver Award στην κατηγορία «Εξαιρετική
Ποιότητα Εµπειρίας» των βραβείων Tourism Awards 2015.

Το Pelecas Country Club, βρίσκεται σε µια καταπράσινη έκταση 200 στρεµµάτων, και φιλοξενεί τους επισκέπτες

σε 3 πλήρως ανακαινισµένα κτίρια του 18ου αίωνα που αποτελούσαν το αρχοντικό της οικογένειας Βελιανίτη.
Πρόκειται για ένα πολυτελή ξενώνα που λειτουργεί από το 1992 µε βασικό γνώµονα την παροχή µιας µοναδικής
εµπειρίας στους επισκέπτες σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τη φυσική οµορφιά και την αυθεντικότητα µε την
κοµψότητα και την καλαισθησία του σύγχρονου «ευ ζειν».
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Σχολιάζοντας τη διάκριση αυτή, η διευθύντρια του Pelecas Country Club, Αλεξάνδρα Βελιανίτη επεσήµανε πως
η φετινή βράβευση αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών των ιδιοκτητών και του προσωπικού να
διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο τουριστικών υπηρεσιών.

Τα Tourism Awards, που τελούν υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισµού και του ΕΟΤ, στόχο έχουν την
ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών και καινοτόµων πρωτοβουλιών από επιχειρήσεις και φορείς του ελληνικού
τουρισµού. Φέτος, οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν από 16µελή κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από
καταξιωµένες προσωπικότητες του ελληνικού τουρισµού.  Η βράβευση των νικητών του σηµαντικού αυτού
θεσµού πραγµατοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2015 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Διαβάστε επίσης:

Η φτωχή χώρα
τηςΕυρώπηςπου δε δανείζεται
και δε χρωστάει (Photos)

Τα νέα «έξυπνα» έπιπλα της
ΙΚΕΑ - Θα κάνουν επανάσταση
[εικόνες]

Τα 10 καλύτερα µέρη για
περίπατο στην Αθήνα!

22 καταπληκτικές ιδέες που
θα ''απογειώσουν'' το σπίτι
σας!

Κολωνάκι:Ξετρυπώσαµε 5
νόστιµα στέκια µε 20€!

Ζουν 120 χρόνια,
αρρωσταίνουν σπάνια και οι
γυναίκες της φυλής στα 40
τους µοιάζουν κοριτσάκια και
στα 65 τους κάνουν παιδιά

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΚΑΝΤΕ LIKE ΣΤΟ TRAVELSTYLE.GR ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ
ΣΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK!

Για προσφορές ξενοδοχείων πατήστε εδώ

Για τα πιο δηµοφιλή θέµατα πατήστε εδώ

Για τα τελευταία άρθρα πατήστε εδώ
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Tελευταία άρθρα

M&S Bank: Ο φθηνότερος
προορισµός της Ευρώπης για
οικογενειακές διακοπές βρίσκεται
στην Ελλάδα ! Για ποιο νησί
πρόκειται ;

M&S Bank: Ο φθηνότερος
προορισµός της Ευρώπης για
οικογενειακές διακοπές βρίσκεται
στην Ελλάδα ! Για ποιο νησί
πρόκειται ;

Τι είναι το Σύνδροµο του Παρισιού
που πλήττει κυρίως τους Ιάπωνες
τουρίστες

Υποφέρετε από ναυτίες στο
αεροπλάνο; Ένα νέο,
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ, gadget δίνει τη
λύση!! (PHOTO)

9 Οικονοµικοί Τρόποι για να Φέρετε
το Νησί στο Καθιστικό σας!

ΤOP 10 : Δείτε τις
καλύτερες προτάσεις
για οικογενειακές
διακοπές! (Photos)
Βρήκαµε τους δέκα
καλύτερους οικογενειακούς
προορισµούς στην Ελλάδα
και τα αντίστοιχα family
resorts, που..

Θέλετε κάτι ξεχωριστό
για τις φετινές σας
διακοπές; 10+1
ανερχόµενοι
προορισµοί στην
Ελλάδα, που θα
πρωταγωνιστήσουν
την επόµενη δεκαετία!
(PHOTOS)
ιδιαίτερα µέρη στην Ελλάδα

Ένας όµορφος
προορισµός δίπλα
στην Αθήνα για µια
τέλεια µονοήµερη
απόδραση (Photos)
Είναι δίπλα από την Αθήνα
και είναι ένα ιδιαίτερα
όµορφο µέρος της
Ελλάδας. Πρόκειται για

ΤOP 8 :Τα καλύτερα
στέκια για σουβλάκι
στην Αθήνα
Αν υπάρχει ένα φαγητό
γύρω από το οποίο
επικρατείοµοφωνία, αυτό
δεν είναι άλλο από το
σουβλάκι.  

Φύγαµε για mini
απόδραση !!!
Ανακαλύψτε ένα
''κρυµµένο νησάκι''
40 χλµ. από την
Πάτρα για να
ξεσκάσετε το
Σαββατοκύριακο!
Μπορεί να είναι µικρό αλλά

Στα άδυτα της
«Χριστίνας»: Μπείτε
στο ανακαινισµένο
πλωτό παλάτι του
Αριστοτέλη Ωνάση!
(PHOTOS)
Δείτε παλιές φωτογραφίες
της θρυλικής θαλαµηγού
και συγκρίνετε τις µε τις

ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

TOP 20 : Σας
παρουσιάζουµε τις
«κρυφές» γωνιές της
Θεσσαλονίκης για να
µην περπατάτε στα
τυφλά (Photos)
Περιπλανηθήκαµε,
ξεφύγαµε από τα κλασικά,
βρήκαµε τους κρυφούς της
άσσους, ανακαλύψαµε τα..

TOP 46 : Ολα τα
ΜΥΣΤΙΚΑ των
Χανίων... για να µην
περπατάτε στα τυφλά
(Photos)
Γνωστά και άγνωστα
κεφάλαια του χανιώτικου
µύθου αποδεικνύουν πώς
σ'αυτό των τοπο τίποτα
δεν είναι τυχαίο...ιστορίες..

TOP 20 : Σας
παρουσιάζουµε τις
«κρυφές» γωνιές της
Θεσσαλονίκης για να
µην περπατάτε στα
τυφλά (Photos)
Περιπλανηθήκαµε,
ξεφύγαµε από τα κλασικά,
βρήκαµε τους κρυφούς της
άσσους, ανακαλύψαµε τα..

Τα 50 καλύτερα
εστιατόρια στον
κόσµο για το 2011!
(video)
Για δεύτερη συνεχόµενη
χρονιά τη κορυφή στη
λίστα µε τα καλύτερα
εστιατόρια του κόσµου
κατέκτησε το εστιατόριο

Check in to…
paradise: Αυτά είναι
τα καλύτερα
ξενοδοχεία της
Μυκόνου...!!!
(PHOTOS)
Το παραµύθι γίνεται
πραγµατικότητα,
πασπαλισµένη µε

Πώς να την βγάλετε...
φθηνά στην
Κωνσταντινούπολη!!!
Από τον Τάσο Δούση
Ο Τάσος Δούσης προτείνει
τα φθηνότερα και καλύτερα
tips για πρωινό,
µεσηµεριανό και βραδινό...

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Επιστροφή στον προορισµό:

Σχόλια χρηστών

Δεν υπάρχουν σχόλια από τους χρήστες.

Στείλτε το δικό σας σχόλιο

Πρέπει να συνδεθείτε για να στείλετε το δικό σας σχόλιο.
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θαυµατουργό! Θα
ξεκουραστείτε και θα
απολαύσετε υπέροχες
στιγµές!  

καινούργιες, από την πιο
πρόσφατη ανακαίνιση..

Noma από.. πολυτέλεια, άνεση και
φιλοξενία όπως µόνο η
Μύκονος..
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