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Angsana Corfu: Οι ονειρεμένες διακοπές φέτος  
θα γίνουν στην Κέρκυρα

Λατρεύω τα Επτάνησα και ειδικά την Κέρκυρα, με την αρχοντική 
παράδοση, το ατέλειωτο sightseeing, την εκλεπτυσμένη κοσμική 
ζωή και την άφταστη γαστρονομία. Ένας λόγος παραπάνω, λοιπόν, 
να χαίρομαι που στα πολυτελή θέρετρα του νησιού έρχεται να προ-
στεθεί το πολυαναμενόμενο Angsana Corfu, το οποίο θα ανοίξει τις 
πόρτες του στις Μπενίτσες το καλοκαίρι που έρχεται με γρήγορο 
ρυθμό. Μέλος του διεθνώς αναγνωρισμένου ξενοδοχειακού ομί-
λου Banyan Tree Hotels & Resorts, το Αngsana Corfu φιλοδοξεί 
να επαναπροσδιορίσει την αυθεντική ελληνική φιλοξενία χρωμα-
τίζοντάς την με ασιατικές πινελιές, ενώνοντας δηλαδή δύο διαφο-
ρετικούς κόσμους, υποσχόμενο μια απαράμιλλη εμπειρία διακο-
πών, με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Μόλις 11 χλμ. νότια από την πόλη της Κέρκυρας, σε μια μοναδική 
τοποθεσία το Angsana Corfu δεσπόζει σε ένα καταπράσινο τοπίο 
με πανοραμική θέα στη θάλασσα του Ιονίου, συνθέτοντας ένα με-
σογειακό “καταφύγιο” ανεπανάληπτης ομορφιάς. Έπειτα από ένα 
εκτεταμένο και απαιτητικό πρόγραμμα εργασιών, το κτηριακό συ-
γκρότημα που στέγαζε παλαιότερα το San Stefano ανακαινίστη-
κε πλήρως και μετατράπηκε σε ένα πραγματικά πολυτελές resort 
υψηλών προδιαγραφών, ανάλογο της ιστορίας του ασιατικού ξενο-
δοχειακού κολοσσού. Απλώνεται σε μια έκταση 210 στρεμμάτων 
και αποτελείται από 159 δωμάτια και σουίτες καθώς και 37 pool 
villas με θέα στη θάλασσα, χτισμένες αμφιθεατρικά στον λόφο. Στις 
πολυτελείς εγκαταστάσεις του συμπεριλαμβάνονται επίσης 10 εστι-
ατόρια και lounge bars, εσωτερική πισίνα και εξωτερική infinity 
pool, τo Rangers’ Club ένας πραγματικός παιδότοπος με πισίνα 
και σπιτάκι με δραστηριότητες για τους μικρούς φίλους του resort, 
ιδιωτική παραλία, τo Angsana Spa με 11 δωμάτια θεραπείας και 
θέα τη θάλασσα, το υπερσύγχρονο γυμναστήριο Angsana Gym, 

το Angsana Gallery με αντικείμενα Τέχνης, καθώς και το Amalia 
Hall, τον ειδικό συνεδριακό χώρο, για εταιρικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις.

Τα δωμάτια και οι σουίτες του αντικατοπτρίζουν μια κομψή και 
πολυτελή αισθητική σε κάθε λεπτομέρεια, με κύριο υλικό το ξύλο. 
Συνδυάζοντας έξυπνα στοιχεία από την κουλτούρα και την ιστορική 
αρχιτεκτονική της Κέρκυρας με τη φιλοσοφία του brand Angsana, 
το Angsana Corfu αποτελεί ιδανική επιλογή για ζευγάρια, οικογέ-
νειες και παρέες, δίνοντας έμφαση σε μια ολιστική εμπειρία δι-
αμονής και επιδιώκοντας τη δημιουργία ιδιαίτερων στιγμών, με 
έντονο μεσογειακό χαρακτήρα και φόντο τη θάλασσα του Ιονίου.

To ταξίδι στη γεύση στα 10 ξεχωριστά εστιατόρια και lounge bars 
του ξενοδοχείου περιλαμβάνει μια σειρά από γαστρονομικές προ-
τάσεις της κερκυραϊκής κουζίνας, διεθνή δημοφιλή πιάτα στο υπέ-
ροχο all day εστιατόριο Ruen Rοmsai, ιδιαίτερες ιαπωνικές επι-
λογές στο trendy Koh, αλλά και χαλάρωση στις μαξιλάρες του 
εξωτερικού Starboard Lounge με απογευματινά απεριτίφ. Τα βρά-
δια ανήκουν στο rooftop bar Vertigo για ένα ποτό κάτω από τον 
έναστρο καλοκαιρινό ουρανό. Αποκορύφωμα αυτής της μοναδι-
κής γευσιγνωστικής περιήγησης στο Angsana Corfu αποτελεί η 
άφιξη του εστιατορίου Botrini’s, όπου οι επισκέπτες θα ζήσουν μια 
εξαιρετική εμπειρία μεσογειακών γεύσεων, με την υπογραφή του 
βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ Έκτορα Μποτρίνι.
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