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Προορισµός 
Αθλητικού 
Τουρισµού 



  �   H Θεσσαλονίκη είναι το δεύτερο µεγάλο αστικό κέντρο της χώρας. 
Αποτελεί το βιοµηχανικό-εµπορικό- πολιτιστικό-πνευµατικό-
διοικητικό κέντρο της Bόρειας Ελλάδας. Συγκοινωνιακός κόµβος, 
"πύλη" για την Ανατολική Μακεδονία, την Τουρκία και τις Βαλκανικές 
χώρες, έχει πολλές αεροπορικές πτήσεις. 

�   Η πόλη της Θεσσαλονίκης, ο πολυπολιτισµικός χαρακτήρας της 
πόλης, τα µνηµεία και σύγχρονες σε τουριστικές εγκαταστάσεις 
χώρους και θεσµούς πολιτισµού, οι αναφορές εθνοτήτων που έζησαν 
στο παρελθόν σε αυτή, οι υποδοµές, η φιλική αίσθηση και το ευ ζην 
των κατοίκων της, όπως και η κουζίνα της που συνδυάζει γεύσεις και 
επιρροές από πολλές πλευρές, την καθιστούν ένα σηµαντικό 
τουριστικό προορισµό.  

�  Η γειτνίαση της πόλης µε σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, η 
αµεσότητα της πρόσβασης σε πολλές περιοχές της Βορείου Ελλάδας 
µε φυσικές οµορφιές, κυρίως όµως η κοντινή σχέση της µε την 
Χαλκιδική και το Άγον Όρος, αποτελούν πόλο έλξης για τουρίστες 
πολλών χωρών µε διαφορετικά ενδιαφέροντα.  

Η πόλη και η περιοχή λόγω των υποδοµών που διαθέτει και των 
επιπλέον δυνατοτήτων που µπορεί να αναπτύξει, προσφέρεται  σε 
εξειδικευµένες µορφές τουρισµού. Σας  παραθέτουµε παρακάτω 
ολοκληρωµένη πρόταση για αθλητικό τουρισµό όπως επίσης 
παραθέτουµε στατικά δεδοµένα για τις καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν κατά την χειµερινή περίοδο. 
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�  Η EDATERMON LTD  
�  Σας παρουσιάζει τη θεµατική ενότητα  στη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της 
προσφερόµενης αθλητικής υποδοµής στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
ΑΤΕΡΜΩΝ, σχετικά µε τον προγραµµατισµό της προετοιµασίας αθλητών και 
οµάδων κατά την χειµερινή περίοδο Νοέµβριο 2016 - Μάρτιο 2017 

�  Ποδόσφαιρο 
�  Μπάσκετ  
�  Volleyball 
�  Ελληνορωµαϊκή Πάλη 
�  Kick boxing 
�  Taekwondo 
�  Ενόργανη γυµναστική  
�  Judo 
�  Κολύµβηση 
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Αθλητικές οµάδες/δραστηριότητες 

 
�  Οι οµάδες που την επιλέγουν  σαν προορισµό της σωστής 
προετοιµασίας των αθλητών είναι κυρίως ποδοσφαιρικές αλλά και 
άλλων αθληµάτων 

�  Η διοργάνωση  αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικών συναντήσεων 
– αγώνων 

�  Η συνδιοργάνωση αθλητικών γεγονότων µε φορείς  της χώρας καθώς 
και οι διεθνείς συνδιοργανώσεις 
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Μηνιαίες και ετήσιες Στατιστικές τιµές βροχής και µέσης θερµοκρασίας για τη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης στην Κ.  Μακεδονία  

ΕΘΝΙΚΗ  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Γ/ ΤΜΗΜΑ  
ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ                   
                          
ΣΤΑΘΜΟΣ:    ΜΙΚΡΑ                                      WMO  No  16  622             
                          
                          
ΜΕΤΕΩΡ.  
ΠΑΡΑΜΕΤ
ΡΟΣ: 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΥΨΟΣ 
ΥΕΤΟΥ σε 
χιλιοστ
ά                                                                                                                           
                          

ΕΤΟΣ 
ΙΑΝΟΥΑΡ
ΙΟΣ 

ΦΕΒΡΟΥΑ
ΡΙΟΣ 

ΜΑΡΤΙ
ΟΣ 

ΑΠΡΙΛ
ΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 

ΙΟΥΝΙ
ΟΣ 

ΙΟΥΛΙ
ΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤ
ΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒ
ΡΙΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡ
ΙΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙ
ΟΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙ
ΟΣ   

2013 23,4 27,4 
2014 23,1 32,9 90,6 48,1 167,7 
2015 32,2 25,0 81,8 36,7 0,2 
2016 28,0 32,0 106,0 
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ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ  

Όνομα Σταθμού Κωδικός 
Σταθμού 

Γεωγ. Μήκος 
Σταθμού 

Γεωγ. Πλάτος 
Σταθμού 

Ύψος 
Σταθμού(m) 

Περίοδος 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 16622 22,97 40,53 2 1/1/2013 ΕΩΣ 
31/3/2016 

Μέση Θερμοκρασία (oC) 

  ΕΤΟΣ   ΜΗΝΕΣ 

      1   2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 

2013   7,27   9 11,23 16,79   23,79 26,84 27,69 28,96 23,42 16,88 13,46 6,14 

2014   8,77   9,67 12,38 14,99   20,98 25,65 28,08 28,04 21,73 17,32 12,7 8,54 

2015   6,6   6,59 9,1 15,3   21,5 24,5 29,32 27,99 24,55 16,77 13,59 8 

2016   6,5   11,6   11,8                             
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Ξενοδοχεία και αθλητικές εγκαταστάσεις 
�  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  
τις 2 προπονήσεις κάθε µέρα. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που η αθλητική 
οµάδα επιλέξει τη διαµονή της στον Ξενώνα που βρίσκεται στο αθλητικό 
κέντρο ΑΤΕΡΜΩΝ , αλλά συµπεριλαµβάνονται στην τιµή  η µεταφορά από το 
Αεροδρόµιο προς το Αθλητικό κέντρο κατά την άφιξη και την αναχώρηση. 

�  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 διοργανώσει   
αθλητικές  εκδηλώσεις και αθλητικές συναντήσεις – αγώνες στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις ΑΤΕΡΜΩΝ  www.atermongroup.gr https://youtu.be/Ik-
mTm5zrWc  µε οµάδες της επιλογής τους  από την Ελληνική επικράτεια 
κυρίως της Βόρειας Ελλάδος, ισχύει για όλα τα αθλήµατα. 
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Διαµονή Full board rate per person per day sharing a 
twin room 01.11.2016 - 31.03.3017 

�  GRAND HOTEL PALACE 5* 
�  http://grandhotelpalace.gr/grand-hotel-thessaloniki 
�  Rate 92.00EUR p/p/p/d in Deluxe double room 
�  Rate 138.00EUR per room for Deluxe single room 
�  Rate 80.00EUR p/p p/d in Tripple room  
�  INCLUDED IN RATE 
�  Mineral water and Juice during Lunch and Dinner 
�  Use of one room for storage of equipment 
�  Use of one room with massage bed 
�  Meeting room with video, white board and/or flip chart 
�  Use of Gymnasium, indoor heated swimming pool , use of the Health 

Club. 
�  Free Wi-Fi and Internet Corner at the Hotel Lobby 
�  Free Shuttle mini bus use for max.19 person to the central city. 
�  Additional costings: 
�  Cost of laundry of uniforms 6.00Eur each 
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΕΜΩΝ 

     Το Αθλητικό κέντρο ΑΤΕΡΜΩΝ δηµιουργήθηκε το 2000 ώστε να 
εξελιχθεί σε πόλο έλξης πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων. Είναι ένας 
πρότυπος υπερσύγχρονος πολυχώρος που συνδυάζει αρµονικά την 
άθληση και την ψυχαγωγία. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών, η µοναδική υποδοµή διαµονής, η τεχνογνωσία καθώς 
και η οργανωµένη άθληση από έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό 
έχουν δηµιουργήσει µια ιδανική στέγη για τον αθλητισµό. 
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Ιδανική στέγη για τον Αθλητισµό και τον Πολιτισµό.  

 

20.000 διανυκτερεύσεις αθλητών και ιδιωτών από όλο τον κόσµο 
καταγράφονται ετησίως για να πάρουν µέρος σε δράσεις  που εκτελούνται  
στον  χώρο µας. 

Συµµετοχή 
φοιτητών σε 
προγράµµατα 

ERASMUS 

Διεθνή 
τουρνουά 
football 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Διεθνή 
τουρνουά 
volleyball 

Διεθνή 
τουρνουά  
basketball 

Προετοιµασία 
οµάδων του 
εξωτερικού 

Προετοιµασία 
εθνικών 
οµάδων 
Ελλάδας  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΕΡΜΩΝ 

Πρόκειται για µία έκταση 75 
στρεµµάτων, η οποία διαθέτει : 
v  Ξενοδοχείο 3*** Sport Village (80 
κλίνες) 
v Ξενώνα Sport House (320 κλίνες) 
v 5 γήπεδα µε φυσικό χόρτο  
v Κλειστό γήπεδο Ολυµπιακών 
διαστάσεων 
v Συνεδριακό κέντρο 200 θέσεων  
v Γυµναστήριο, ιατρείο, 
φυσικοθεραπευτήριο, πισίνα, pool bar 
v Αίθουσα σίτισης- δεξιώσεων 
v Playroom µε επιτραπέζια παιχνίδια 

www.atermongroup.gr 
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Ειδικές τιµές συνεργασίας  
�  Sport Village - ξενοδοχείο 3* διαθέτει 24 δωµάτια : µονόκλινα, 
δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα (17 τ.µ.) 

�  Τιµή ανά άτοµο ανά διανυκτέρευση πλήρη διατροφή 55.00EUR  

�  Sport House Hostel 2* διαθέτει 32 δωµάτια 
�  για µέχρι 8 άτοµα (45 τ.µ) Τιµή ανά άτοµο ανά διανυκτέρευση πλήρη 
διατροφή 40.00EUR  

�     Όλα τα δωµάτια διαθέτουν TV µε δορυφορική λήψη, τηλέφωνο µε 
δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, A/C, αυτόνοµο ντους και WC. 
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Στοιχεία επικοινωνίας  

Επικοινωνήστε µαζί µας για να σας καθοδηγήσουµε σωστά σχετικά 
µε τον προγραµµατισµό προετοιµασίας των αθλητών και των 
οµάδων µε όλες τις ανέσεις που προσφέρουν τα παραπάνω πακέτα  
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