
 
 

 

Πάτρα   20/01/2019    ΠΡΟΣ :   ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αρ. Πρωτ: 16        Κολυμβητικό Τμήμα  

         Υπόψη κ. Δημητρίου Σαρακατσάνη  

          Γενικό Γραμματέα Κ.Ο.Ε.   

Κύριε Γενικέ, 

 Σας αποστέλλουμε τα ονόματα των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων, τα διαθέσιμα 

δωμάτια ανά ξενοδοχείο, τις τιμές με φαγητό (FB) ή με πρωινό (BB), το κόστος φόρου 

διαμονής, την χιλιομετρική απόσταση καθώς και την χρονική που απαιτείται προς/ από το 

Εθνικό Κολυμβητήριο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΠΑΝΟΣ». 

 Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στο φουαγιέ του κολυμβητηρίου κατά την διάρκεια των 

αγώνων θα λειτουργεί εστιατόριο υψηλού επιπέδου με αθλητικό μενού και κατόπιν 

παραγγελίας. Για την συγκεκριμένη παροχή θα επανέλθουμε σε νεότερη ενημέρωσή μας προς 

εσάς. 

 Είμαστε σε συνεννόηση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για παροχή σχετικών εκπτώσεων από 

και προς την Πάτρα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.  

 Σας επισυνάπτουμε σχετική φόρμα κρατήσεων που αφορά τις ομάδες. 

Τέλος οι καταληκτικές ημερομηνίες κρατήσεων είναι οι κάτωθι :  

1. Προκαταρκτική κράτηση έως 19/02/2020 

2. Προκαταβολή κράτησης 30% του ποσού έως 30/03/2020 

3. Οριστικοποίηση κράτησης έως 30/05/2020. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας 

αυτής δεν επιστρέφονται χρήματα και δεν γίνονται αλλαγές στις κρατήσεις. Επίσης 

μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει γίνει και η καταβολή της δεύτερης δόσης 

σε ποσοστό 40% (ήτοι συνολική καταβολή 70%). 

4. Η οριστική εξόφληση του υπολοίπου 30% θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 

την ημέρα της άφιξης. 

5. Ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο επιβαρύνει τις ομάδες – επισκέπτες και θα καταβληθεί 

στα ξενοδοχεία από τους ίδιους. 

To e-mail αλληλογραφίας είναι : nepatron1976@gmail.com 
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Όλες οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού της διοργάνωσης 

με τα εξής στοιχεία: 

Τράπεζα EUROBANK 

Επωνυμία Δικαιούχου: Ναυταθλητική Ένωση Πατρών  

Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0015.71.0201276869 

IBAN: GR8702600150000710201276869 

  

 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας ορίζονται από το Δ.Σ. της ομάδας μας οι κ.κ. 

Κανελλόπουλος Θεόδωρος : 6974600591 

Ανδρουτσέλης Γεώργιος : 6944058340 

Τηλέφωνο ομάδας : 6983909097 

 Τέλος παρακαλούμε σε κάθε κατάθεση που θα πραγματοποιείται να αναφέρονται τα 

στοιχεία της ομάδας ή του καταθέτη και να μας αποστέλλεται αντίγραφο του καταθετηρίου. 

 

       Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.         

    

Συν.: 1. Λίστα Ξενοδοχείων  

         2. Φόρμα κρατήσεων  

 

   


