


Τιμή διαμονής ανά δωμάτιο (με 
πρωινό) για 6 διανυκτερεύσεις

Μονόκλινο (θέα βουνό)
Μονόκλινο (θέα θάλασσα)
Δίκλινο (θέα βουνό)
Δίκλινο (θέα θάλασσα)
Τρίκλινο 
Σουίτα 4 ατόμων

280 €
330 €
320 €
380 €
450 €
600 €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:

Δείπνο μετά τις απονομές
Έκπτωση 10% στο μπαρ και το 

εστιατόριο του ξενοδοχείου

Επιπλέον 1, 5 € ανά δωμάτιο / ανά ημέρα, 

αφορά στο νέο τέλος διανυκτέρευσης που 

ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2018. Το ποσόν αυτό 

καταβάλλεται στο ξενοδοχείο, αποδίδεται εξ 

ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, και εκδίδεται 
ιδιαίτερη απόδειξη στο όνομα του πελάτη. 

Δικαιώματα Συμμετοχής
30 € για τους αγώνες ζευγών

100 € ανά ομάδα για τους αγώνες 
ομάδων

Οι μονάδες κλιματισμού όλων των δωματίων 

είναι τύπου fancoil (FCU) και ανακυκλώνουν 

ΜΟΝΟ τον αέρα του δωματίου που βρίσκονται

Κρατήσεις-Πληροφορίες Τ. Φράγκος    

210 807 9917 &           
6987 444 414 (Vodafone)

6944 578 722 (Wind)

Πρόγραμμα Αγώνων Έπαθλα

Τα τουρνουά ζευγων και ομάδων θα ειναι 4ης βαθμίδος εκτος και εαν

αλλαξει απο την Ε.Ο.Μ. 

Ζεύγη Open, 1-9 και 1-6 

1ο, 2ο, 3ο Γενικής Κατάταξης (για 

περισσότερα από 10 ζεύγη, 1ο, 2ο για 

συμμετοχή 6 έως 10 και το 1ο έως 5)

1ο ζεύγος Ημερίδων

1ο ζεύγος 1-11 στην κατ. Open
1ο ζεύγος μαθητών στην κατ. 1-6

Ομάδες Open, 1-9 και 1-6 

1η, 2η Γενικής Κατάταξης

Η απονομή των επάθλων θα γίνει την 

Τετάρτη 14 Ιουλίου μετά το τέλος των αγώνων

Για την μετάβαση των εκδρομέων ο όμιλος θα  

μισθώσει  λεωφορείο, με  κόστος εισιτηρίου 50 

ευρώ/άτομο μετ’ επιστροφής,  υπό την 

προϋπόθεση να υπάρξει έγκαιρη  συμμετοχή 

τουλάχιστον 20 ατόμων 

20:00
20:00
20:00

21:00
20:00
20:00

Ζεύγη Open, 1-9 και 1-6* 

Ομάδες Open, 1-9 και 1-6* 

Τα ζεύγη και οι ομάδες 1-6 και 1-9 θα γίνουν αυτόνομα εφόσον 

υπάρχουν 5+ συμμετοχές, διαφορετικά θα ενσωματωθούν στην ανώτερη 

κατηγορία

Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα προσφέρονται 

καφές, χυμοί και βουτήματα

Hotel Limira Mare

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, θα τηρούνται  

τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα 

με την Γ.Γ.Α και την Ε.Ο.Μ. 

Διαιτητές
Ά. Καλιακμάνη, Γ. Μήτση, Μ. Κουτούγκος


