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 Αθήνα, 08/05/2017 

                                                    Αρ. Πρωτ.:1007/17 
 

Προς τα Σωματεία ΕΟΤ 
 
 
ΘΕΜΑ:  3ο ΣΚΕΛΟΣ ΚΥΠΠΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ-Ολυμπιακό Τόξο, ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 14/5/2017 
               ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ & ΓΗΠΕΔΟ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ 
 
 
Σας διαβιβάζουμε πληροφορίες που μας έστειλε η Τοπική Επιτροπή Β. Ελλάδος, σχετικά με Προσφορές 
Ξενοδοχείων, τρόπο πρόσβασης στο Λιτόχωρο & το Γήπεδο των αγώνων και Καιρό, για τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων συλλόγων και αθλητών στο 3ο σκέλος Κυπέλλου Ελλάδος-Ολυμπιακό Τόξο, που 
συνδιοργανώνει η ΕΟΤ με τον Δήμο Δίου Ολύμπου, σε συνεργασία με τους συλλόγους ΣΚΟΑ-ΑΠΘ & ΓΑΣ 
ΑΡΧΕΛΑΟΣ, στο Λιτόχωρο, την Κυριακή 14 Μαΐου 2017. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι κρατήσεις δωματίων θα γίνονται με άμεση επικοινωνία των ενδιαφερομένων με τα 
καταλύματα, με σχετική αναφορά της ιδιότητάς τους ως αθλητές ή/και συνοδούς. 
 
Σας πληροφορούμε επίσης ότι στο Γήπεδο δεν θα λειτουργεί κυλικείο. Θα υπάρχει όμως καντίνα που θα 
διαθέτει ψητά της ώρας/σάντουιτς και νερό/αναψυκτικά. 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία λήξης δηλώσεων  συμμετοχής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος AMS 
είναι την Τρίτη 09/05/2017 και η ημερομηνία λήξης των οικονομικών εκκρεμοτήτων και της καταβολής του 

παραβόλου συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΤ (με αντίγραφο αποδεικτικού στην ΕΟΤ) είναι το 
αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10/05/2017 και ώρα 15:00. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθούν αυστηρά οι παραπάνω προθεσμίες, προκειμένου για τις δηλώσεις 
συμμετοχής. 
 
Συνημμένα:  
- Προσφορές ξενοδοχείων περιοχής 
- Χάρτης πρόσβασης στο Λιτόχωρο και Γήπεδο αγώνων 
- Πρόβλεψη καιρού 
  
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
για το ΔΣ της Ε.Ο.Τ. 

 
                                    ο Πρόεδρος                             η Γενική Γραμματέας   

                                                       
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                      Ευαγγελία Παπαδοπούλου                                                                                                                                                                                                                                        

mailto:info@archery.org.gr
http://www.archery.org.gr/
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∆ιαμονες 13.05 Λιτοχωρο Πανελληνιος Αγωνας Τοξοβολιας
From: booking team <hotel.villa.drosos@gmail.com>

To: teb.greece@gmail.com

Καλημερα σας απο το ομορφο Λιτοχωρο,

και το ξενοδοχειο Olympus Hotel Villa Drosos

Κατ αρχην θα θελαμε να ευχηθουμε καλη επιτυχια στην διοργανωση της επομενης εβδομαδας. 

Για τους συμμετεχοντες η τα μελη σας, θα θελαμε να δωσουμε την παρακατω ειδικη προσφορα, 
θεωρωντας οτι η περιοχη γυρω απο τον μυθικο Ολυμπο, προσφερει μοναδικες εμπειριες στον επισκεπτη και μπορει ανετα να συνδυαστει με μια διημερη η τριημερη διαμονη.

Ξεκιναμε με μια συντομη περιγραφη του ξενοδοχειου.

Το ξενοδοχειο μας ( www.villa-drosos.com)  βρισκεται σε ησυχη τοποθεσια μεσα στο χωριο, ελαχιστα λεπτα απο το κεντρο και με ανετο χωρο σταθμευσης . Ολα τα δωματια μας
διαθετουν μπαλκονι η βεραντα, ψυγειο, κλιματισμο, τηλεοραση επιπεδης οθονης, ντουζ WC και πολυ ανετα και αναπαυτικα καινουρια στρωματα.

Επισης το ξενοδοχειο μας διαθετει ανετο εξωτερικο χωρο με πισινα και ξαπλωστρες.

Οι ειδικες τιμες πακετου για τον Πανελληνιο Αγωνα Τοξοβολιας για το διαστημα 12.05 με 15.05 εχουν ως εξης 

- 3ημερη διαμονη  12.05 με 15.05  σε δικλινο,  Ευρω 139 συνολικα  
(μονοκλινη χρηση Ευρω 129)

- 2ημερη διαμονη  12.05 με 14.05 η 13.05 με 15.05 σε δικλινο δωματιο ευρω 109 συνολικα 
(μονοκλινη χρηση Ευρω 99 )

- 1ημερη διαμονη στις 13.05 η στις 14.05  σε δικλινο δωματιο ευρω 69  
(μονοκλινη χρηση Ευρω 59 )

Στις προαναφερομενες τιμες συμπεριλαμβανονται ολοι οι φοροι καθως και το πλουσιο πρωινο μας (πληρης αμερικανικος μπουφες με μεγαλη ποικιλια τοπικων προιοντων)

Λογω αυξημενης ζητησης ο αριθμος των διαθεσιμων δωματιων ειναι περιορισμενος.

Ενδιαφερομενοι μπορουν να επικοινωνουν με την Σοφια Ντουρακογλου η οποια απο πλευρας του ξενοδοχειου θα ειναι στην διαθεση των ενδιαφερομενων  (Tηλ 23520 84561)

Σας ευχαριστουμε

Αναστασια Βλαχου
Team Olympus Hotel Villa Drosos

***************************************

St. George Park
Archelou 20
St. George Park
60200 Litochoro
Greece
Phone +30 23520 84561
email: info@villa-drosos.com
http://www.villa-drosos.com



6 Μαΐου 2017 - 12:54

Πανελλήνιος Αγώνας Τοξοβολίας - Λιτόχωρο 14/05/2017
From: "Reservations Cavo Olympo" <reservations@cavoolympo.gr>

To: teb.greece@gmail.com

Αξιότιμοι Κύριοι, Κυρίες,

 

Καλησπέρα από το Cavo Olympo Luxury Hotel & Spa.

 

Αναφορικά με τον Πανελλήνιο Αγώνα τοξοβολίας που θα λάβει χώρα στις 14/05/2017 στο στάδιο Πύρρος ∆ήμας στο Λιτόχωρο, σας αποστέλλουμε παρακάτω τις τιμές για
διαμονή στις 13/05:

 

-          Κλασσικό ∆ίκλινο ∆ωμάτιο με Θέα Όλυμπο: 95€

-          Κλασσικό ∆ίκλινο ∆ωμάτιο με Θέα Θάλασσα: 103€

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά διανυκτέρευση, για μονόκλινη ή δίκλινη χρήση και συμπεριλαμβάνουν το πρωινό και χρήση των εγκαταστάσεων του Oliving Spa: εσωτερική
θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο.

 

Παρακαλώ σημειώστε πως όλα τα δωμάτιά μας μπορούν να φιλοξενήσουν 1 ή 2 ενήλικες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 23520 22222 ή μέσω e-mail στο reservations@cavoolympo.gr .

 

Παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

With best wishes/ Με εκτίμηση,

 

 



www.litohororesort.gr manager@litohororesort.gr  

T +30 23520 22200 F +30 23520 22207 Μ +30 6980008827 

 

 

Πποζθοπά 

 

Litohoro Olympus Resort 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ππορ : Δλληνική Ομοζπονδία Τοξοβολίαρ  

 

 

Αγαπηηέρ κςπίερ/οι, 

 

Θα ήθελα να ζαρ αποζηείλω ηην πποζθοπά μαρ για ηην 

διανςκηέπεςζη ζηιρ 13/05/2017. 

 

Μονόκλινο :  60,00€/ διανςκηέπεςζη 

Γίκλινο       :  70,00€/ διανςκηέπεςζη 

Τπίκλινο     :  85,00€/ διανςκηέπεςζη 

Τεηπάκλινο :110,00€/ διανςκηέπεςζη 

 

Σηιρ παπαπάνω ηιμέρ ζςμπεπιλαμβάνεηε ηο ππωινό και η 

παπαμονή, μποπεί να παπαηαθεί μέσπι και ηιρ 18/05/2017. 

 

Δίμαζηε ζηην διάθεζή ζαρ για οποιαδήποηε πεπαιηέπω 

πληποθοπία. 
 

 

 

 

  

                                                                     Βάϊκορ Κςπιάκορ 

 

                                                                     General Manager 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 13 5 2017
From: "Hotel Naysika Costas Tsiklitaris" <costasle@otenet.gr>

To: teb.greece@gmail.com

Κύριοι,

 

Όσο αφορά την διοργάνωση  Πανελλήνιων Αγώνων Τοξοβολίας,  Κυριακή 14 Μαΐου 2017 , στο  στάδιο Πύρρος ∆ήμας στο Λιτόχωρο ,

Θα θέλαμε να προσφέρουμε 25 δωμάτια 2κλινα και 3κλινα , για μια ή περισσότερες διανυκτερεύσεις , στην τιμή :

 

·         2κληνο δωμάτιο : 35 ευρώ την βραδιά με πρωινό

·         3κληνο δωμάτιο:  45 ευρώ την βραδιά με πρωινό

 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Χαιρετισμούς

 

Costas Tsiklitaris

Hotel Naysika**
Gritsa Litochoro

T:  +30 23520 61422

M:+30 6979 830745

mail: costasle@otenet.gr

           www.naysika-hotel.gr
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FW: ΤΙΜΕΣ OLYMPIOS ZEUS HOTEL
From: "OLYMPIOS ZEUS" <info@olympios-zeus.gr>

To: teb.greece@gmail.com

Καλημέρα σας αγαπητοί συνεργάτες

 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης του Πανελλήνιου Αγώνα Τοξοβολίας που θα διοργανωθεί

Την Κυριακή 14/05/2017 στο στάδιο Πύρρος ∆ήμας στο Λιτόχωρο η προσφορά μας για διαμονή

Των συμμετεχόντων στο Olympios Zeus Hotel είναι:

Μονόκλινο

Μία διανυκτέρευση 39 ευρώ,το δωμάτιο,την ημέρα με πρωϊνό.

∆ύο ή τρεις διανυκτερεύσεις 33,00 ευρω΄το δωμάτιο,την ημέρα,με πρωϊνό.

∆ίκλινο

Μία διανυκτέρευση 42 ευρώ,το δωμάτιο,την ημέρα με πρωϊνό.

∆ύο ή τρεις διανυκτερεύσεις 36,00 ευρω΄το δωμάτιο,την ημέρα,με πρωϊνό

Τρίκλινο

Μία διανυκτέρευση 54 ευρώ,το δωμάτιο,την ημέρα με πρωϊνό.

∆ύο ή τρεις διανυκτερεύσεις 48,00 ευρω΄το δωμάτιο,την ημέρα,με πρωϊνό

  

Ευχαριστούμε και ευελπιστούμε στην έναρξη μίας εποικοδομητικής συνεργασίας.

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση. 
 

 

Best Regards

 

Stelios Fourikos

Hotel Manager

 

60063 Plaka Litohoro

Pieria Greece

t   +30 2352022115-16               

M. +306973554501

f   +30 2352022117

t & f (winter) +30 2351032235  

www.olympios-zeus.gr
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FW: ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΣΦΟΡΑ OLYMPUS MEDITERRANEAN-ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ TOΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
From: "Papamichail Georgios" <papamichail@mediterraneanhotels.gr>

To: teb.greece@gmail.com

 Hotel  ****  Luxury Boutique        
 OLYMPUS   MEDITERRANEAN

 5 Dionisou  str.

 Litochoro Pieria Olympus Riviera

 P.S.  60100  Greece

Tel. + (30 ) 23520 81831

Fax. + (30 ) 23520 83333

E-mail: olympus@mediterraneanhotels.gr

Url:  http://www.mediterraneanhotels.gr

Follow us on               

 

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι ,

 

ΔΙΑΜΟΝΗ

 

 Το εκπληκτικό αυτό boutique ξενοδοχείο βρίσκετε σε μια γαλήνια περιοχή, σε μικρή απόσταση με τα πόδια από την κεντρική πλατεία του Λιτόχωρου, και διαθέτει 23
δωμάτια-σουίτες, στα οποία κυριαρχεί η αίσθηση της μοναδικότητας και της καλαισθησίας αφού το κάθε ένα ξεχωριστά διαθέτει τη δική του αρχιτεκτονική και διακόσμηση
καθώς και  κοινόχρηστους χώρους.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει διαθεσιμότητα για αθλητές συνοδούς του Πανελλήνιου Αγώνα Τοξοβολίας και  θα είναι μεγάλη μας τιμή να φιλοξενήσουμε τους
, αθλητές, συνοδούς και λοιπούς  εκλεκτούς καλεσμένους σας καθώς επίσης να συμβάλουμε από τη πλευρά μας στη καλύτερη ανάδειξη αυτής της τόσο σημαντικής

Πανελλήνιας διοργάνωσης στο στάδιο Πύρρος ∆ήμας στο Λιτόχωρο Πιερίας, την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 . Σας παραθέτουμε τη προσφορά μας για διήμερη και τριήμερη
διαμονή αντίστοιχα για όλους τους τύπους δωματίων.

Τιμή προσφοράς   :   50 Ευρώ ανά μονόκλινο  δωμάτιο  ανά μέρα με πρωινό για (1 διανυκτέρευση).
                                           65 Ευρώ ανά  δίκλινο δωμάτιο  ανά μέρα με πρωινό για (1 διανυκτέρευση).

·                                                    85 Ευρώ ανά  τρίκλινο(διπλό κρεβάτι/twin  + καναπέ ανοιγμένο) δωμάτιο ανά μέρα με πρωινό για (1 διανυκτέρευση).

 Τιμή πακέτου              90 Ευρώ ανά μονόκλινο  δωμάτιο  με πρωινό και για τις (2 διανυκτερεύσεις).
                                         118 Ευρώ ανά  δίκλινο δωμάτιο  με πρωινό και για τις (2 διανυκτερεύσεις).

·                                                  158 Ευρώ ανά  τρίκλινο(διπλό κρεβάτι/twin  + καναπέ ανοιγμένο) δωμάτιο με πρωινό και για τις (2 διανυκτερεύσεις).

∆ωρεάν  Internet Wi-Fi.
∆ωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας και της σάουνας .

·         15 % έκπτωση σε οποιαδήποτε υπηρεσία μασάζ.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει και δυνατότητα ημιδιατροφής με ανάλογη χρέωση.

Για να ισχύει οποιαδήποτε κράτηση θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τη ρεσεψιόν.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 

 

     Με  εκτίμηση

 

Παπαμιχαήλ Γεώργιος

  

      Διευθυντής
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Πανελλήνιος Αγώνας Τοξοβολίας Λιτόχωρο 14/05/2017
From: Hotel Xenios Dias <info@hotel-xeniosdias.gr>

To: teb.greece@gmail.com

Καλησπέρα σας,

Μετά από επικοινωνία με την Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας σας στέλνω τις τιμές 
των δωματίων : ∆ίκλινο Β/Β 65 € , Τρίκλινο Β/Β 80€ ανά διανυκτέρευση. Το 
ξενοδοχείο μας βρίσκετε στην κεντρική πλατεία του Λιτοχώρου με θέα τον 
Όλυμπο και βρίσκετε σε μικρή απόσταση από το στάδιο Πύρρος ∆ήμας όπου θα 
πραγματποιηθούν οι αγώνες. Το website του ξενοδοχείου είναι 
www.hotel-xeniosdias.gr . Σας ευχαριστώ.

Με εκτίμηση,

Βούρος ∆ημήτριος
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From: "KATELA" <catelatr@otenet.gr>

To: teb.greece@gmail.com

Καλημέρα σας,

 

Σας στέλνω από το ξενοδοχείο ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ και ΟΛΥΜΠΟΣ από Λεπτοκαρυά Πιερίας.

Οι τιμές των δωμάτιων και στα δυο ξενοδοχεία έχουν ως εξής

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ 30 ευρώ/μέρα χωρίς πρωινό και 35 ευρώ με πρωινό.

∆ΙΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ 35 ευρώ/μέρα χωρίς πρωινό και 45 με πρωινό.

ΤΡΙΚΛΙΝΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ 40 ευρώ/μέρα χωρίς πρωινό και 55 με πρωινό.

Είμαστε στη διάθεσή σας για ότι άλλο χρειαστείτε.

 

Με εκτίμηση,

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ www.hotelifigenia.gr

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ www.olympos-hotel.gr

 

 



7 Μαΐου 2017 - 12:08

Προσφορά διαμονής στο Ξενοδοχείο Βιλλα Πάνθεον Πανελλήνιος Αγώνας Τοξοβολίας
From: Villa Pantheon <vpantheon@gmail.com>

To: teb.greece@gmail.com

Προσφορά για ∆ιαμονή στο Ξενοδοχείο Βίλλα Πάνθεον αναφορικά με τον Πανελλήνιο Αγώνα Τοξοβολίας Μέσα Μαΐου.

Τιμές:
Μονόκλινο : 40€
∆ίκλινο: 50€
Τρικλινο: 60€

Οι τιμές είναι ανα διανυκτέρευση.
Ισχύουν για 13/05, 14/05 και 15/05 για τους ενδιαφερόμενους.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται πρωινό.

Με εκτίμηση,
Ευη Ζησκάτα
Ξενοδοχείο Βιλλα Πάνθεον

Sent from my iPhone
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Τιμές Ξενοδοχείο "Μυρτώ" Λιτόχωρο Πιερίας
From: Ξενοδοχείο Μυρτώ <info@hotelmirto.gr>

To: teb.greece@gmail.com

Καλησπέρα σας,

      Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις τιμές των δωματίων για την 
ημερομηνία 13/5/17.

     ∆ίκλινο δωμάτιο - 50ε

    Τρίκλινο δωμάτιο- 60ε

    Μονόκλινο δωμάτιο - 40ε

   Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και το πρωινό.

  Παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

       Σας ευχαριστούμε

      Με εκτίμηση

     Ξενοδοχείο "Μυρτώ"

Τηλ.2351081398,  κιν.6951117656








