
    

Όμιλος  Αγωνιστικού Μπριτζ - Λέσχη Επιστημόνων 

   

  Στο «Crystal Mountain Hotel» 

 στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας  



 

ΤΙΜΕΣ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
  

Τιμές διαμονής στo Ξενοδοχείο  Crystal Mountain  ανά δωμάτιο  
για δύο (2) διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ : 

  
 

 

 Σημειώσεις: 

 Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται με προκαταβολή  50 € ανά δωμάτιο και εξόφληση μέχρι 10/3/2023 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά θα προσφέρεται καφές φίλτρου, τσάϊ  και  βουτήματα. 

 Θα ναυλωθεί πούλμαν για την μετάβαση από την  Αθήνα στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας και την επιστροφή 

στην Αθήνα, εφ’ όσον υπάρξει επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων 
 

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

Λόγω περιορισμένου αριθμού δωματίων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας 

ΕΙΔΟΣ  ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
Τιμή ανά δωμάτιο με θέα 

στο βουνό 
(για  2 διανυκτερεύσεις) 

Τιμή ανά δωμάτιο με θέα 
στο χωριό 

(για  2 διανυκτερεύσεις) 

Μονόκλινο   140 € 150 € 

Δίκλινο   160 € 170 € 

Tρίκλινο   200 € 210 € 

Tετράκλινο   230 € 240 € 



 
 
 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΖΕΥΓΩΝ   ΟΡΕΝ, 1-9
*
, 1-6

*
 και Μαθητών

*
   

Παρασκευή  17  Μαρτίου 20:30  

Σάββατο  18  Μαρτίου 19:00  

Κυριακή  19  Μαρτίου 11:00  

* Τα ζεύγη κατηγορίας 1-9, 1-6 και Μαθητών  θα γίνουν εφ’ όσον υπάρξει επαρκής συμμετο-

χή, αλλιώς θα ενσωματωθούν στο αμέσως ανώτερο τουρνουά.  
 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:   Μαρία Μπενιού 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  30 € / άτομο   

Νέοι και στρατευμένοι  έκπτωση  50 % 

Τα τριήμερα τουρνουά Ζευγών 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).  

ΑΝΩ  ΧΩΡΑ  
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 



ΕΠΑΘΛΑ  
 

ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ 

1ο ζεύγος Γενικής κατάταξης 
2ο ζεύγος Γενικής κατάταξης 
1ο ζεύγος  Κατ. 1-11 Γενικής κατάταξης 
1ο ζεύγος κάθε ημερίδας 

 

ΖΕΥΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-9  & 1-6   
& Μαθητών 
 

1ο ζεύγος Γενικής κατάταξης 
2ο ζεύγος Γενικής κατάταξης (για > 10 ζεύγη) 

1ο ζεύγος κάθε ημερίδας (για > 10 ζεύγη) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΟΛΙΑ  ΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ  

 

Σας καλούμε να παίξουμε Βridge και να περάσουμε ένα ευχάριστο τριήμερο 
στο θαυμάσιο Ξενοδοχείο «Crystal Mountain» χτισμένο δίπλα  στη ειδυλλια-
κή «’Ανω Χώρα Ναυπακτίας» με πανοραμική θέα προς το δάσος. Όλα τα 

δωμάτια έχουν θέα, τηλεόραση, ψυγείο και  πρόσβαση στο  Internet.  
Κατά την διάρκεια της διαμονής θα οργανωθεί  ξενάγηση στο Λαογραφικό 
Μουσείο καθώς και καθοδηγούμενη πεζοπορία σε δασικό μονοπάτι. 

                        
Ο.Α.Μ.Λ.Ε.  

Καλαμάτα 

 


