
 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

Grecian Castle Hotel 

Οι ειδικές τιμές των δωματίων είναι οι ακόλουθες:  

Μονόκλινο δωμάτιο 48,00 ευρώ με πρωινό  ή 58,00 με ημιδιατροφή 

Δίκλινο δωμάτιο: 58.00 ευρώ με πρωινό  ή 76,00 με ημιδιατροφή 

Τρίκλινο δωμάτιο: 70,00 ευρώ με πρωινό  ή94,00 με ημιδιατροφή 

Οι τιμές περιλαμβάνουν πλούσιο πρωινό σε στυλ μπουφέ και όλους τους φόρους. 

Sea View Resorts & Spa στην περιοχή του Καρφά 

Οι ειδικές τιμές των δωματίων είναι οι ακόλουθες:  

Superior Studio για μονόκλινη χρήση: 48,00 ευρώ. 

Superior Studio για δίκλινη χρήση: 58,00 ευρώ. 

Superior Studio για τρίκλινη χρήση: 70,00 ευρώ. 

 Οι τιμές περιλαμβάνουν πλούσιο πρωινό σε στυλ μπουφέ και όλους τους φόρους. 

L. Enoseos Avenue 

Chios City, Greece 

tel: +30 22710 44740-42 

fax: +30 22710 44052 

web: www.fegoudakis.com 

email: info@greciancastle.gr 

a member of Fegoudakis Hotels & Resorts 

http://www.fegoudakis.com/
mailto:info@greciancastle.gr


 

IONIA Rooms 

  

Για τους συμμετέχοντες (και τους συνοδούς τους ) στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων 

Κορασίδων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για τις ημερομηνίες 21 -23 Απριλίου ισχύουν οι 

παρακάτω τιμές :  

Μονόκλινο δωμάτιο: 30 ευρώ  

Δίκλινο δωμάτιο: 40 ευρώ 

Τρίκλινο δωμάτιο: 55 ευρώ 

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν πρωινό. Για πρωινό χρεώνεται 5 ευρώ κατά άτομο. 

 

Μιχάλης Πρώιος 

Μ. Λιβανού 1, 82100 Χίος,  

τηλ.: 2271082979, κινητό: 6932467821,  

email: info@ioniarooms.gr 

 

Porto Chios 

Για τους συμμετέχοντες (και τους συνοδούς τους ) στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων 

Κορασίδων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για τις ημερομηνίες 21 -23 Απριλίου ισχύουν οι 

παρακάτω τιμές: 

 

Μονόκλινο: 35 ευρώ 

Δίκλινο:   45 ευρώ 

Τρίκλινο : 55 ευρώ  

 

Οι τιμές αφορούν μόνο την ενοικίαση του δωματίου .  

Όλα τα δωμάτια διαθέτουν δωρεάν ίντερνετ, τηλεόραση , μπαλκόνι,  

air-condition , ιδιωτικό μπάνιο, ψυγείο.  

Δε παρέχεται η δυνατότητα πρωινού.  

 
15, Roidou 
Chios, 82132, GR 
Office: (+30) 2271100321 
Fax:      (+30) 2271100324 
E-mail: portochios@gmail.com 
 

mailto:info@ioniarooms.gr
tel:+30%202271%20100321
tel:+30%202271%20100324
mailto:portochios@gmail.com


 

 

 



Hotel Kyma Chios 

Για τους συμμετέχοντες (και τους συνοδούς τους ) στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων 

Κορασίδων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για τις ημερομηνίες 21 -23 Απριλίου ισχύουν οι 

παρακάτω τιμές : 

 
Μονόκλινο 40 Ευρώ 
Δίκλινο 52 Ευρώ 
Τρίκλινο 64 Ευρώ. 

 Οι προσφερόμενες τιμές ανά ημέρα ανά δωμάτιο είναι με πρωινό . 
 
Πέραν των τιμών αυτών δεν θα υπάρχουν δωμάτια άνευ χρεώσεως (No Free of Charge Rooms). 
 
Κράτηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1.      Λήψη μηνύματός σας που επιβεβαιώνει την κράτηση και τον συγκεκριμένο αριθμό μονοκλίνων, 
δικλίνων και τρικλίνων (Τρίκλινα υπάρχουν ελάχιστα) δωματίων το αργότερο μέχρι την 05ην Μαρτίου 
2017 18:00, μαζί με τα πλήρη στοιχεία τιμολογήσεως 
2.      Κατάθεση προκαταβολής 500 Ευρώ ως εγγύηση της παραπάνω κρατήσεως το αργότερο μέχρι την 
12ην Μαρτίου 2017 12:00 και αποστολή με φάξ ή συνημμένου αντιτύπου της καταθέσεως μέχρι την ώρα 
αυτή. 
3.      Κατάθεση του πλήρους ποσού που αντιστοιχεί για ολοσχερή προεξόφληση της παραπάνω 
κρατήσεως το αργότερο μέχρι την 18ην Απριλίου 2017 12:00 και αποστολή με φάξ ή συνημμένου 
αντιτύπου της καταθέσεως μέχρι την ώρα αυτή μαζί με την τελική λίστα ονομάτων ανά δωμάτιο. 
 
Σχετικά με την κατάθεση, μπορεί να γίνει στον εταιρικό μας λογαριασμό: 
 
Eurobank AE όψεως 0026.0137.40.0200114302 στην επωνυμία ΑΕΤΕ ΒΑΝΙΑ Ο εν λόγω λογαριασμός 
Eurobank σε μορφή ΙΒΑΝ: 
GR3802601370000400200114302 
 
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία 
Ευχαριστούμε / Χαιρετισμούς 
Θεόδωρος Σπορδίλης 
Τηλ 2271044500, 
Φαξ 2271044600, 
e-mail: kyma@chi.forthnet.gr 
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