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Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η EDEATERMON LTD µε έδρα την Κύπρο, έχει ετοιµάσει
ένα ολοκληρωµένο πακέτο παροχών για αθλητικό τουρισµό στην Κύπρο και στην
Θεσσαλονίκη, για την χειµερινή περίοδο NOE.2016 – ΑΠΡ.2017.
Η Κύπρος είναι ένας ανερχόµενος αθλητικός προορισµός µε ιδανικές κλιµατολογικές συνθήκες
κατά την χειµερινή περίοδο, παρέχει υψηλά επίπεδα υπηρεσιών µε µεγάλη υποδοµή διαµονής
όπως και αθλητικές εγκαταστάσεων .(παρέχονται πιστοποιήσεις γηπέδων ποδοσφαίρου).
Η EDEATERMON LTD σας παρουσιάζει ανά περιοχή στην Κύπρο

http://www.atermongroup.gr/dat/62B145A2/[el]file.pdf και στην Θεσσαλονίκη
http://www.atermongroup.gr/dat/35780BAC/[el]file.pdf την προσφερόµενη τιµή και τα
ξενοδοχεία που συνεργάζεται, ώστε να γίνει έγκαιρα ο προγραµµατισµός της προετοιµασίας
των αθλητών και των οµάδων σας.
 Οι ειδικές τιµές συνεργασίας που αναφέρονται παρακάτω ισχύουν για την
συγκεκριµένη περίοδο για το κάθε ξενοδοχείο ανά άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο ανά
διανυκτέρευση Full board.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η χρήση γηπέδων/αθλητικών εγκαταστάσεων για 2
προπονήσεις κάθε µέρα.
Συµπεριλαµβάνεται επίσης η µεταφορά της αποστολής ή οµάδας στο ξενοδοχείο που θα
επιλέξουν κατά την άφιξη / αναχώρηση από το αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο, όπως και
για τη µεταφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις για 2 προπονήσεις κάθε µέρα.
Σε όλη τη διάρκεια της παραµονής, άτοµο της εταιρείας µας συνοδεύει την
αποστολή/οµάδα προκειµένου να επιλυθεί και να διευθετηθεί κάθε πιθανό πρόβληµα ή
ανάγκη που θα προκύψει κατά την διάρκεια της παραµονής τους.
Επιπλέον το άτοµο της εταιρείας µας έχει την δυνατότητα να κανονίσει τη διεξαγωγή
δύο διεθνών φιλικών µε οµάδες της επιλογής τους από την Α’ ή Β’ Εθνική
Αυτή είναι µία συνοπτική ενηµέρωση από την πλευρά µας σε ότι αφορά τα πακέτα αθλητικού
τουρισµού.
Επικοινωνήστε µαζί µας προκειµένου να σας γίνει αναλυτική παρουσίαση στο αθλητικό
σωµατείο / οµάδα σας µε στόχο την ενηµέρωση σας.
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