Ο

Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης,

σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία

Mediterranean,

εξασφάλισαν

το Mediterranean Princess, για αποκλειστική χρήση από αθλητές και προπονητές, για όλη τη
διάρκεια των αγώνων, παρέχοντας έτσι, τη μέγιστη δυνατή προστασία, κατά του sars-covid19.
Το κόστος διαμονής, ανέρχεται στα 145 ευρώ το άτομο, για 4 βράδια με πρωινό και βραδινό. Για κάθε
επιπλέον διανυκτέρευση, πληρώνετε 36 ευρώ ανά άτομο. Η πληρωμή, θα γίνει στο ξενοδοχείο, κατά την
άφιξη της αποστολής.
Στην τιμή, δεν περιλαμβάνεται φόρος 3 ευρώ, ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο
Το ξενοδοχείο, βρίσκεται 1 χλμ από τις εγκαταστάσεις του ομίλου και θα φιλοξενήσει και τα τρέιλερ
των αποστολών.
Για κρατήσεις, στείλτε μας τα στοιχεία των μελών της αποστολής σας μαζί με ιδιότητα και φύλο στο
info@nokat.gr. Για διευκρινήσεις, καλέστε στο 6944517174, Φαρμακίδης Σωτήρης, έφορος ιστιοπλοΐας

Γονείς και συνοδοί, μπορούν να κάνουν απ’ ευθείας κρατήσεις, στα παρακάτω ξενοδοχεία, αφού μελετήσουν τις
προσφορές που εξασφαλίσαμε και ενημερώσουν το ξενοδοχείο πως θα επισκεφθούν την περιοχή, για το
πανελλήνιο πρωτάθλημα laser 4.7

Προφορές για γονείς και συνοδούς
Μεγ. Αλεξάνδρου & Ερμού
Παραλία Κατερίνης
60 100
http://olympus-thalassea.gr
info@olympus-thalassea.gr
T. +30 23510 65000
F. +30 23510 65001

Δίκλινου
60€
Τρίκλινου
70€ (3ο άτομο ενήλικας)
Superior
80€
2Level Suite 110€(χωρητικότητας 2 ενήλικες
& 3 παιδιά)
1 παιδι σε δίκλινο με γονείς δωρεάν
1 παιδί σε Superior με τους γονείς δωρεάν
2ο παιδί σε Superior +10€
3ος ενήλικας στη 2Level Suite 10€
Οι παραπάνω τιμές είναι
πρωινό σε μπουφέ

ανά ημέρα με

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο φόρος
διαμονής που είναι 1,50€ ανα ημέρα το
δωμάτιο.
Ouzas Stelios
Luxury Hotel
tel.: +306979006181

Premium δίκλινο δωμάτιο τιμή ανά
διανυκτέρευση 50 ευρώ χωρίς πρωινό

http://ouzashotel.reserveonline.net

Premium δίκλινο δωμάτιο τιμή ανά
διανυκτέρευση 62 ευρώ με πρωινό
Premium τρίκλινο δωμάτιο τιμή ανά
διανυκτέρευση 60 ευρώ χωρίς πρωινό
Premium τρίκλινο δωμάτιο τιμή ανά
διανυκτέρευση 78 ευρώ με πρωινό

SKS Boutique Rooms
Kolokotroni 13 & Riga
Fereou, Paralia, Katerinis
601 00
t +30 2351061110
m +30 6933283986
www.sksboutiquerooms.gr
info@sksboutiquerooms.gr

Varbenis Studios
Κύπρου 26
t +30 2351062623
m +30 6977563555

οι τιμές αφορούν δωμάτιο ανα διανυκτέρευση
και συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι.
Δίκλινου
60€
Deluxe Δίκλινου 70€
Τwo bedroom suite
110€ (4 άτομα)
Deluxe suite with jacuzzi
130€ (2-4
άτομα)
*Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο ανά
διανυκτέρευση και ισχύουν κατόπιν ζήτησης
και διαθεσιμότητας.
**Επιπλέον χρέωση 3ου ατόμου στη Deluxe
Suite, 10 ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Μονόκλινο
20€
Δίκλινο
25€
Τρίκλινο
30€
Στην τιμή ανέρχεται όλος ο πλήρης
εξοπλισμός και ιματισμός

email varbenisv@yahoo.gr
Nepheli Apartments & Studios
http://www.nepheliparalia.gr/
+3023510614729
info@nepheli-paralia.gr

Μονόκλινο
Δίκλινο
Τρίκλινο
Τετράκλινο

35€
40€
45€
50€

Προεραιτικό πρωινό 4€/άτομο

Προφορές για γονείς και συνοδούς
Denis Studios
Ζωοδόχου Πηγής

Δίκλινο
Τρίκλινο

50€
60€

t +30 2351063659
m +30 6972716768

Asteras Studios
http://www.asteras.com.gr

Δίκλινο
Τρίκλινο
Οικογενειακό

50€
70€
100€

t +302351063689
info@asteras.com.gr

Ξενοδοχείο
«Μέγας Αλέξανδρος»

Δίκλινο
Τρίκλινο

http://www.megasalexandros.holiday

Το ξενοδοχείο δεν παρέχει
πρωινό

t +30697707503
contact@megasalexandros.holiday

35€
40€

1 παιδί σε δίκλινο με 2
γονείς, δωρεάν
2ο παιδία σε 3κλινο, έως 4
ετών, δωρεάν χρησιμοποιώντας
το υπάρχον κρεβάτι

