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ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ - H.O. ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

   

Καλησπέρα σας, 
 
Σε συνέχεια του αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας παρέχει έκπτωση 
30% (H.O. Χορηγίες) στην μετακίνηση περίπου 20 ατόμων από Πειραιά προς Κω με 
επιστροφή το διάστημα από 09-11/09/2022, στο πλαίσιο των αθλητικών σας 
υποχρεώσεων.  Η έκπτωση παρέχεται αναλόγως διαθεσιμότητας. 
 
Για τις κρατήσεις θέσεων και την έκδοση εισιτηρίων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε 
έγκαιρα, τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν τις αναχωρήσεις σας, με το λιμενικό μας 
γραφείο στην Κω, EXAS TRAVEL, τηλ. 22420 21291 ή με το λιμενικό μας γραφείο στον 
Πειραιά, GIOVANTI, τηλ. 210 4119171. Για κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων την 
ημέρα της αναχώρησης του πλοίου δεν θα είναι δυνατή η παροχή της έκπτωσης. Τυχόν 
ακυρώσεις εισιτηρίων πραγματοποιούνται βάσει της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας 
μας. 
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Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την προβολή της Εταιρείας μας και όπως μας 
αποστείλετε οτιδήποτε σχετικό για το αρχείο μας. Επισυνάπτεται το λογότυπο της Blue Star 
Ferries. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στην διάθεσή σας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Για την Blue Star Ferries 

 
Κωνσταντίνα Αλεξιάδη 
Marketing Department 
Γραμμές Εσωτερικού 


