
    

Όμιλος  Αγωνιστικού Μπριτζ - Λέσχη Επιστημόνων 

   

 ην Ξελνδνρείν «Νέα Αίγιε» 

 ζηνλ  Πόξν  Αξγνζαξωληθνύ  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

    
 
 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΣΟΤΡΝΟΤΑ  ΖΕΤΓΩΝ   ΟΡΕΝ  &  ΙΑΣΗΓΟΡΘΑ  1-9
*
  &  1-6

*  
 

Παξαζθεπή  3 Θνπιίνπ 20:30  

άββαην  4 Θνπιίνπ 20:00  

Ιπξηαθή  5 Θνπιίνπ 20:00  

ΣΟΤΡΝΟΤΑ  ΟΜΑΔΩΝ    ΟΡΕΝ  &  ΙΑΣΗΓΟΡΘΑ 1-9
*  

 

Δεπηέξα  6 Θνπιίνπ 20:00  

Σξίηε  7 Θνπιίνπ 20:00  

Σεηάξηε  8 Θνπιίνπ 20:00  
 

* Σα δεύγε θαηεγνξίαο 1-9, 1-6 θαη νη νκάδεο θαηεγνξίαο 1-9  ζα γίλνπλ εθ’ όζνλ ππάξμεη 

επαξθήο ζπκκεηνρή, αιιηώο ζα ελζωκαηωζνύλ ζην ακέζωο αλώηεξν ηνπξλνπά.  
 

Η απνλνκή ηωλ επάζιωλ ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε 8 Θνπιίνπ 2020  κεηά ην ηέινο ηωλ ηνπξλνπά 

Οκάδωλ.         

ΔΙΑΙΣΗΣΗ:   Ευδοκία Οικονόμου 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ:  
 

Ζεύγε   ΟΡΕΝ & Ιαηεγνξίαο 1-9 θαη 1-6              30 € / άηνκν  

Οκάδεο ΟΡΕΝ & Ιαηεγνξίαο 1-9                    100 € / νκάδα  

Νένη θαη ζηξαηεπκέλνη  έθπηωζε  50% 

Η βαζκίδα ηωλ ηνπξλνπά Ζεπγώλ θαη  Οκάδωλ ζα νξηζζεί από ηελ ΕΟΜ αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΓΓΑ.  

Όια ηα ηνπξλνπά ζα δηεμαρζνύλ ζύκθωλα κε ηνλ ΔΙΑΜ/2017 θαη ηνπο πάγηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΕΟΜ θαη ζα απνλεκεζνύλ ηα 

αληίζηνηρα master points (Μαύξα, Υξπζά θαη Πιαηηλέληα).  

Υώξνο δηεμαγωγήο 
ηωλ ηνπξλνπά 



 
 

ΣΗΜΔ  ΓΗΑΜΟΝΖ 
  

Σηκέο  δηακνλήο  ζηo  Ξελνδνρείν  Νέα Αίγιε Πόξνπ     αλά δσκάηην  
γηα έμε (6) δηαλπθηεξεύζεηο κε πξσηλό buffet : 

  
 
 

 

  

εκεηώζεηο: 
 Τπάξρνπλ 35 δσκάηηα κε ζέα ηε ζάιαζζα ηα νπνία ζα δνζνύλ θαηά απόιπηε πξνηεξαηόηεηα 

 Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε πξνθαηαβνιή  100 € αλά δσκάηην. 
 Δάλ ε θξάηεζε εμνθιεζεί κέρξη 25/6/2020 ηζρύεη ε ηηκή ηεο ηξίηεο ζηήιεο 
 Έλα παηδί έσο 6 εηώλ  θηινμελείηαη δσξεάλ ζην δσκάηην ησλ γνλέσλ ηνπ. 
 Οη  ηηκέο ησλ δσκαηίσλ επηβαξύλνληαη κε θόξν δηακνλήο. 

 

Πιεξνθνξίεο  - Κξαηήζεηο:  Λίια  Παπαθσλζηαληίλνπ  ηει.: 697 64 00 126  

ΔΗΓΟ  ΓΩΜΑΣΗΟΤ Σηκή αλά δσκάηην 
(γηα  6  δηαλπθηεξεύζεηο) 

Σηκή αλά δσκάηην 
(γηα  6  δηαλπθηεξεύζεηο)  

κε εμόθιεζε  κέρξη 25/6/2020 

Μνλόθιηλν  Standard 450 € 420 € 

Γίθιηλν  Standard 520 € 480 € 

Σξίθιηλν  Standard 680 €          600 € 



ΔΠΑΘΛΑ  

ΕΔΤΓΖ ΟΡΔΝ 
1ν δεύγνο Γεληθήο θαηάηαμεο 
2ν δεύγνο Γεληθήο θαηάηαμεο 
3ν δεύγνο Γεληθήο θαηάηαμεο 
1ν δεύγνο θάζε εκεξίδαο 

ΕΔΤΓΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1-9  & 1-6 
1ν δεύγνο Γεληθήο θαηάηαμεο 
2ν δεύγνο Γεληθήο θαηάηαμεο 
1ν δεύγνο θάζε εκεξίδαο 

 

ΟΜΑΓΔ ΟΡΔΝ 
1ε νκάδα Γεληθήο θαηάηαμεο 
2ε νκάδα Γεληθήο θαηάηαμεο 
3ε νκάδα Γεληθήο θαηάηαμεο* 
 

* Από  12  νκάδεο θαη  άλω 

 

ΟΜΑΓΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1-9 
1ε νκάδα Γεληθήο θαηάηαμεο 
2ε νκάδα Γεληθήο θαηάηαμεο 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΥΟΛΗΑ  ΣΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΣΩΝ  

 

Σας καλούμε να παίξουμε Βridge και να κάνουμε διακοπές στο θαυμάσιο 
Ξενοδοχείο Νέα Αίγλη χτισμένο δίπλα στη θάλασσα με πανοραμική θέα προς το 
θάλασσα. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα, τηλεόραση, ψυγείο  και δωρεάν  πρόσβαση 

στο  Internet.  
                                                 

Ο.Α.Μ.Λ.Ε.  

 

Μεηάβαζε ζηνλ Πόξν νδηθώο:  
Αθνινπζώληαο ηελ Αηηηθή Οδό θαη ελ ζπλερεία ηελ Δζληθή Οδό Αζελώλ - Κνξίλζνπ, κεηά ηνλ Ηζζκό, θάλεηε αξηζηεξά πξνο ηελ 
Δπίδαπξν (Κόξηλζνο Έμνδνο Β' - Δπίδαπξνο). 
Οδεγείηε γηα 30 πεξίπνπ ιεπηά θαη θζάλεηε ζηε δηαζηαύξσζε γηα ηελ Δπίδαπξν. Λίγν πξηλ ζα δείηε πηλαθίδεο πξνο Πόξν ή πέηζεο. 
ηε δηαζηαύξσζε ζα ζηξίςεηε δεμηά θαη ακέζσο θάησ από ηελ γέθπξα αξηζηεξά. 
ηε ζπλέρεηα αθνινπζείηε ηνλ θαηλνύξγην δξόκν, πξνζέρνληαο λα δείηε ηελ πηλαθίδα πξνο Πόξν. ην ζεκείν απηό ζα θάλεηε ινμώο 
αξηζηεξά γηα ηνλ Πόξν θαη ζα θζάζεηε από ηνλ παξαιηαθό δξόκν ζε 30 πεξίπνπ ιεπηά ζην Γαιαηά, από όπνπ θαη παίξλεηε ην κηθξό 
Ferry Boat γηα ηνλ Πόξν.Οη αλαρσξήζεηο ησλ κηθξώλ Ferry Boat είλαη θάζε 30 ιεπηά, ν ρξόλνο γηα λα πεξάζεηε απέλαληη ζηνλ Πόξν 
είλαη πεξίπνπ 5 ιεπηά θαη ε ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ είλαη 4  € καδί κε ηνλ νδεγό. 
Ο δξόκνο είλαη πξνέθηαζε ηεο Δζληθήο νδνύ, αξθεηά θαιόο θαη γηα ηε ζπλνιηθή δηαδξνκή, κε κία κέζε ηαρύηεηα, ρξεηαδόκαζηε 

πεξίπνπ 2 ½ ώξεο.  
Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα πάεη θαλείο ζηνλ Πόξν αθηνπιντθώο  κε κεγάιν Ferry Boat απ’επζείαο από ηνλ Πεηξαηά. 


