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Προς 
Σωματεία Ε.Ο.Τ. 
 
 
Σχετικά με την μετακίνηση και τη διαμονή των αθλητών μας από την 
Αθήνα για την Κατερίνη όπου θα διεξαχθεί το Κύπελλο Ελλάδος 
Α.Χ. σας ενημερώνουμε ως εξής: 
 
1ον.  Επισυνάπτουμε τις προσφορές των ξενοδοχείων και σας 
γνωστοποιούμε ότι το λεωφορείο θα αναχωρήσει από την Πλατεία 
Καραϊσκάκη (στάση ΜΕΤΡΟ) την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 
2018 στις 18:30 και η συμμετοχή θα είναι 35 ευρώ. 
 
2ον    Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στην γραμματεία της ΕΟΤ. 
Προτεραιότητα έχουν οι αθλητές ,προπονητές και έπειτα οι συνοδοί. 
 
3ον   Η αφετηρία για την μεταφορά των αθλητών προς το γήπεδο θα 
είναι μπροστά από το ξενοδοχείο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ».    
  
 

                                                                              Η Γενική Γραμματέας        

                                                                               

                                                                             Έβελυν Παπαδοπούλου                         

 



 



 

Paralia Katerini, Greece        Postal Code: 60100 

Tel: +30 23510 62525  Mob: +30 6948 787658   Fax: +30 23510 62498 

info@grandplaton.gr             www.grandplaton.gr 

 

Kαλημέπα από ηο Grand Platon Hotel ,  

  

Έπειηα από ηηλεθωνική επικοινωνία πος είσαμε ζαρ ζηέλνω ηην πποζθοπά μαρ για 

ηην ζήηηζη  

  

Μονόκλινο  45€ με ππωινό  

Δίκλινο 55€ με ππωινό 

Τπίκλινο 65€  με ππωινό  

Τεηπάκλινο 85€  με ππωινό 

  

Μονόκλινο 50€ με ημιδιαηποθή  

Δίκλινο 65€ με ημιδιαηποθή 

Τπίκλινο 85€ με ημιδιαηποθή  

Τεηπάκλινο 100€ με ημιδιαηποθή  

  

Επίζηρ να ζαρ ενημεπώζω  όηι είναι και ο θόπορ διανςκηέπεςζηρ ο οποίορ για ηο 

ξενοδοσείο μαρ είναι 3€ ηο δωμάηιο η κάθε διανςκηέπεςζη  

Και πληπώνεηαι από ηον πελάηη με μεηπηηά ζηην άθιξη  

  

Παπαμένω ζηην διάθεζη ζαρ για οηιδήποηε πεπαιηέπω σπειαζηεί  

  

Σαρ εςσαπιζηώ 

   



LIDO HOTEL – www.hotellido.gr – tel: 2351025300 – fax: 2351074300 

FIND US ON FACEBOOK:  (https://www.facebook.com/lidohotel.katerini) 

 

 
 
                                                                                                   Καηεξίλε   7 - 9 - 2018 

 

       Πξνο 

       Τελ  Ειιεληθή  Οκνζπνλδία  Τνμνβνιίαο 

 

 

         Οη ηηκέο γηα ηηο  εκεξνκελίεο  πνπ  ελδηαθέξεζηε  γηα  ηελ  δηεμαγσγή  αγώλα  

ηνμνβνιίαο  ζηελ  Καηεξίλε  ζηηο  21  έσο  23  Σεπηεκβξίνπ  2018  είλαη νη εμήο : 

 

Τηκή  Μνλόθιηλνπ  Δσκαηίνπ  κε  πξσηλό :                       39,00 € 

Τηκή  Δίθιηλνπ        Δσκαηίνπ  κε  πξσηλό :                       45,00 €  

Τηκή  Τξίθιηλνπ      Δσκαηίνπ  κε  πξσηλό :                       56,00 €  

 

       Σπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ν  ΦΠΑ  θαη  ν  Δεκνηηθόο  Φόξνο. 

        O  Φόξνο  Δηακνλήο, ζύκθσλα  κε  ην  άξζξν  53  ηνπ  Ν.4389/2016  πνπ  

επηβάιιεηαη  από  ηελ  1-1-2018  ππέξ  ηνπ  Δεκνζίνπ  ζε  μερσξηζηή  Απόδεημε,  

αλέξρεηαη  ζε  0,50 ιεπηά  ηνπ  Επξώ  αλά  εκεξήζηα  ρξήζε  ηνπ  δσκαηίνπ  γηα  ην  

Ξελνδνρείν  καο.. 

       Σηηο άλσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη νινθιεξσκέλεο παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ 

όπσο ε ρξήζε  wifi internet ζε όινπο ηνπο  ρώξνπο. 

       Όια ηα δσκάηηα είλαη αλαθαηληζκέλα, εμνπιηζκέλα κε TV, θεληξηθή ζέξκαλζε, air-

condition, ςπγείν θαη ηα κπάληα δηαζέηνπλ θακπίλα πδξνκαζάδ κε ελζσκαησκέλν 

ξαδηόθσλν, πηζηνιάθη  καιιηώλ θαη ζεη πξνζσπηθήο πγηεηλήο. 

       Τν πξσηλό παξέρεηαη ζηελ εηδηθή αίζνπζα θαη πεξηιακβάλεη πιήξε κπνπθέ κε 

θξέζθα αικπξά θαη γιπθά εδέζκαηα θαη θάζε είδνπο ξνθήκαηα. 

Επηζθεθηείηε ηε ζειίδα καο ζην TripAdvisor (Lido Hotel Katerini) θαη βεβαησζείηε 

γηα ηηο πςειώλ παξνρώλ ππεξεζίεο καο από ηνπο δηεζλείο θαη εγρώξηνπο πειάηεο καο. 

Είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο. 

Με Εθηίκεζε, 

LIDO HOTEL  

 

 

https://www.facebook.com/lidohotel.katerini


 

Hotel OLYMPION 

tel.: +30 23510 29892  fax: +30 23510 76151 e-mail: info@hotelolympion.gr 

 
 

 

 

ΓΓΙΑ Α, 

 

ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΔΙΑΘΓΙΜΑ ΔΩΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 21 ΜΓ 23/9. 

 Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΑ ΓΙΝΑΙ  

ΣΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 30€   

ΣΟ ΔΙΚΛΙΝΟ 35€  ΚΑΙ  

ΣΟ ΣΡΙΚΛΙΝΟ 45€ , 

ΤΜΠΓΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΓΝΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΩΙΝΑ ,ΚΑΘΩ ΚΑΙ 0,5€  ΠΟΤ ΓΙΝΑΙ Ο 

ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΓ ΔΩΜΑΣΙΟ ΣΗΝ ΒΡΑΔΙΑ. 

 ΑΝΑΜΓΝΟΤΜΓ ΝΓΑ Α. 

 

 ΜΓ ΓΚΣΙΜΗΗ 
 


