
 

  Ξενοδοχείο Nevros Resort & Spa, Νεοχώρι  

Λίμνη Πλαστήρα 

  

 

 



  
 

ΤΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Τιμή διαμονής στo NEVROS RESORT & SPA ανά άτομο με δύο (2) 

διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή (πρωινό μπουφέ και 3 γεύματα) και 

μεταφορά (από Αθήνα) με πολυτελές, τουριστικό λεωφορείο 

εγκεκριμένου τύπου, (ασφάλεια αστικής ευθύνης).   
 

195 ευρώ σε δίκλινο δωμάτιο, 170 ευρώ σε τρίκλινο δωμάτιο και 160 

ευρώ σε τετράκλινο 
 

Κατά τη διάρκεια των ημερίδων θα παρέχεται Coffee break (καφές, τσάι & 

βουτήματα) 

 

Οι τιμές χωρίς την μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο 

διαμορφώνονται ως εξής: 155 ευρώ σε δίκλινο δωμάτιο, 130 ευρώ σε 

τρίκλινο δωμάτιο και 120 ευρώ σε τετράκλινο 
 
 

  



Ο  Ο.Α.Μ.Λ.                       
Σε συνεργασία με τον όμιλο 

ΙΩΝ διοργανώνουν Grand Prix 

ζευγών και Ομάδες 1-6 στη 

Λίμνη Πλαστήρα 

Ο.Α.Μ.Λ.                                                                                                                                                                                                                  

ΌΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΙΩΝ 
ΌΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ                                                                                                                                                                                    

Ν. ΙΩΝΙΑΣ-  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-  

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Grand Prix ζευγών και Ομάδες 1-6  

4ης Βαθμίδας 

                       Παρασκευή      10 Μαρτίου     20:30  

                     Σάββατο          11 Μαρτίου     18:30  

                     Κυριακή          12 Μαρτίου     11:00   

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Ντερέκας  

ΟΜΑΔΕΣ : 4-6 αθλητές ανά ομάδα και άθροισμα δυναμικότητας έως 24  

                 ανά αγώνα και συμμετοχή έως δύο αθλητών κατηγορίας 7  

 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ 17, τους Πάγιους 

κανονισμούς της ΕΟΜ και θα απονεμηθούν τα αντίστοιχα master points 

(Μαύρα, Χρυσά και Πλατινένια) 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

10€ η ημερίδα ή 30€ το ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΖΕΥΓΩΝ- 120€ η ΟΜΑΔΑ  
(50% έκπτωση για νέους, κατόχους κάρτας ΟΑΕΔ) 

 

  
 

 



ΕΠΑΘΛΑ 

Grand Prix ζευγών  
3 πρώτοι της  Γενικής κατάταξης  

1
ος

  κατηγορίας  1-9  

1
ος

  κατηγορίας  1-6 

1ο ζεύγος κάθε ημερίδας 

Ομάδες 1-6  
1η ομάδα και εάν ο αριθμός των 

ομάδων είναι άνω των 7 και  

η 2η ομάδα 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 

Για Αθήνα,    Γιώτα Παναγιωτοπούλου    6932340855  

               Για Λάρισα,          Χρήστος Ντερέκας         6937909595 

         

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται με προκαταβολή 70 ευρώ 

ανά άτομο. Εξόφληση  μέχρι 02/03/2023 

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισμένου αριθμού 

δωματίων. 

Σας προσκαλούμε  σ΄ ένα όμορφο τριήμερο με πολύ Βridge, χαρά 
και διασκέδαση,  στο πανέμορφο Ξενοδοχείο «Nevros Resort & 

Spa» με πανοραμική θέα τη λίμνη Πλαστήρα.  Το ξενοδοχείο 
βρίσκεται στο Νεοχώρι και προσφέρει δωμάτια με θέα στη λίμνη. 

Οι επισκέπτες του Nevros Hotel Resort & Spa μπορούν να 
περιποιηθούν τον εαυτό τους στο Aloe Spa Center το οποίο 

περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και υδρομασάζ.  
Κατά τη δεύτερη ημέρα της διαμονής, Σάββατο 11 Μαρτίου  

προφέρεται εκδρομή στα μοναδικής ομορφιάς Μετέωρα στην 
Καλαμπάκα!  


