Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ - Λέσχη Επιστημόνων

Στο Ξενοδοχείο
στον

«Νέα Αίγλη»

Πόρο

Αργοσαρωνικού

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΩΝ ΟΡΕΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-9*
Παρασκευή

17 Ιουνίου

20:30

Σάββατο

18 Ιουνίου

19:30

Κυριακή

19 Ιουνίου

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΜΑΔΩΝ

ΟΡΕΝ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-9

19:30
*

Δευτέρα

20 Ιουνίου

19:30

Τρίτη

21 Ιουνίου

19:30

Τετάρτη

22 Ιουνίου

19:30

* Τα ζεύγη κατηγορίας 1-9 και οι ομάδες κατηγορίας 1-9 θα γίνουν εφ’ όσον υπάρξει επαρκής
συμμετοχή, αλλιώς θα ενσωματωθούν στο αμέσως ανώτερο τουρνουά.
Η απονομή των επάθλων θα γίνει την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 μετά το τέλος των τουρνουά
Ομάδων.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μίλτος Κουτούγκος
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Ζεύγη ΟΡΕΝ & Κατηγορίας 1-9

30 € / άτομο

Ομάδες ΟΡΕΝ & Κατηγορίας 1-9

100 € / ομάδα

Νέοι και στρατευμένοι έκπτωση 50%

Όλα τα τουρνουά Ζευγών και Ομάδων θα είναι 4ης βαθμίδας.
Όλα τα τουρνουά θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/2017 και τους πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ και θα απονεμηθούν τα
αντίστοιχα master points (Μαύρα, Χρυσά και Πλατινένια).

Χώρος διεξαγωγής
των τουρνουά

ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Τιμές διαμονής στo Ξενοδοχείο Νέα Αίγλη Πόρου
ανά δωμάτιο
για έξη (6) ή τρεις (3) διανυκτερεύσεις με πρωινό buffet :
ΕΙΔΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Μονόκλινο Standard
Δίκλινο Standard
Τρίκλινο Standard

Τιμή ανά δωμάτιο
για 6 διανυκτερεύσεις

450 €
510 €
650 €

Τιμή ανά δωμάτιο

για 6 διανυκτερεύσεις)
με εξόφληση μέχρι 10/6/2021

420 €
470 €
610 €

Τιμή ανά δωμάτιο
για 3 διανυκτερεύσεις

(έκπτωση με εξόφληση μέχρι 10/6/2021)

240 € (220 €)
280 € (260 €)
350 € (330 €)

Σημειώσεις:
Υπάρχουν 35 δωμάτια με θέα τη θάλασσα τα οποία θα δοθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται με προκαταβολή 100 € ανά δωμάτιο.
Εάν η κράτηση εξοφληθεί μέχρι 10/6/2021 ισχύει ειδική τιμή, ως άνω.
Ένα παιδί έως 6 ετών φιλοξενείται δωρεάν στο δωμάτιο των γονέων του.
Οι τιμές των δωματίων επιβαρύνονται με φόρο διαμονής.
Θα τηρηθούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Ε.Ο.Μ. και της Γ.Γ.Α.

Πληροφορίες - Κρατήσεις: Λίλα Παπακωνσταντίνου τηλ.: 697 64 00 126

ΕΠΑΘΛΑ
ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ
1ο
2ο
1ο
1ο

ζεύγος
ζεύγος
ζεύγος
ζεύγος

ΖΕΥΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-9

Γενικής κατάταξης
Γενικής κατάταξης
Κατηγορίας 1-11 Γενικής κατάταξης
κάθε ημερίδας

ΟΜΑΔΕΣ ΟΡΕΝ

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-9

η

1 ομάδα Γενικής κατάταξης
2η ομάδα Γενικής κατάταξης
3η ομάδα Γενικής κατάταξης*

* Από

1ο ζεύγος Γενικής κατάταξης
2ο ζεύγος Γενικής κατάταξης
1ο ζεύγος κάθε ημερίδας

1η ομάδα Γενικής κατάταξης
2η ομάδα Γενικής κατάταξης

12 ομάδες και άνω

Μετάβαση στον Πόρο οδικώς:
Ακολουθώντας την Αττική Οδό και εν συνεχεία την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, μετά τον Ισθμό, κάνετε αριστερά προς την
Επίδαυρο (Κόρινθος Έξοδος Β' - Επίδαυρος).
Οδηγείτε για 30 περίπου λεπτά και φθάνετε στη διασταύρωση για την Επίδαυρο. Λίγο πριν θα δείτε πινακίδες προς Πόρο ή Σπέτσες.
Στη διασταύρωση θα στρίψετε δεξιά και αμέσως κάτω από την γέφυρα αριστερά.
Στη συνέχεια ακολουθείτε τον καινούργιο δρόμο, προσέχοντας να δείτε την πινακίδα προς Πόρο. Στο σημείο αυτό θα κάνετε λοξώς
αριστερά για τον Πόρο και θα φθάσετε από τον παραλιακό δρόμο σε 30 περίπου λεπτά στο Γαλατά, από όπου και παίρνετε το μικρό
Ferry Boat για τον Πόρο.Οι αναχωρήσεις των μικρών Ferry Boat είναι κάθε 30 λεπτά, ο χρόνος για να περάσετε απέναντι στον Πόρο
είναι περίπου 5 λεπτά και η τιμή του εισιτηρίου είναι 4 € μαζί με τον οδηγό.
Ο δρόμος είναι προέκταση της Εθνικής οδού, αρκετά καλός και για τη συνολική διαδρομή, με μία μέση ταχύτητα, χρειαζόμαστε περίπου 2 ½ ώρες.
Εναλλακτικά μπορεί να πάει κανείς στον Πόρο ακτοπλοϊκώς με μεγάλο Ferry Boat απ’ευθείας από τον Πειραιά.

ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ
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.

