
 

    

Ο  Ο.Α.Μ.-Λ.Ε.   και  ο  Ο.Π.Α.Φ.   
συνδιοργανώνουν  

   

Στο  

  στην Παραλία Κιόνια της νήσου Τήνου  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
  
Τιμές διαμονής ανά δωμάτιο για έξη (6) διανυκτερεύσεις με πρωινό 
μπουφέ στo Ξενοδοχείο  Τήνος Beach Hotel : 
  
 

 

  
Σημειώσεις: 
 Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται με προκαταβολή  100 € ανά δωμάτιο. 
 Τρίτο Άτομο σε δίκλινο δωμάτιο επιβαρύνεται  με  15 € ανά διανυκτέρευση 

 Ένα παιδί έως 12 ετών  φιλοξενείται δωρεάν στο δωμάτιο των γονέων του. 
 Καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά θα προσφέρεται καφές φίλτρου, τσάϊ  και  βουτήματα. 
 Στην παραλιακή ταβέρνα του Ξενοδοχείου προσφέρεται δείπνο με 12 € ανά άτομο ή 9 € εφ’ όσον 

έχει γίνει κράτηση από το πρωί της ίδιας ημέρας 
  
 

 

ΕΙΔΟΣ  ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
Τιμή ανά δωμάτιο 

(για  6  διανυκτερεύσεις) 
Μονόκλινο - θέα πισίνα  330 € 
Μονόκλινο - θέα κήπο 300 € 
Δίκλινο - δυτική θέα θάλασσα  420 € 
Δίκλινο - ανατολική θέα θάλασσα  360 € 

Δίχωρο  Οικογενειακό 600 € 
Σουΐτα 660 € 
Superior 480 € 

Πληροφορίες – Κρατήσεις: Λίλα        Παπακωνσταντίνου                                               
Κωστής  Παπακωνσταντίνου 

697 64 00 126  
693 68 11 327 



 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 
 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΖΕΥΓΩΝ   ΟΡΕΝ  &  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1-9*  &  1-6*  

Δευτέρα  10 Ιουλίου 20:30 1η ημερίδα 

Τρίτη  11 Ιουλίου 19:00 2η ημερίδα 

Τετάρτη  12 Ιουλίου 19:00 3η ημερίδα 

 
 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΟΜΑΔΩΝ    ΟΡΕΝ  &  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-9*  

Πέμπτη  13 Ιουλίου 19:00 1η ημερίδα 

Παρασκευή  14 Ιουλίου 19:00 2η ημερίδα 

Σάββατο  15 Ιουλίου 19:00 3η ημερίδα 

    

* Τα ζεύγη κατηγορίας 1-9, 1-6 και οι ομάδες κατηγορίας 1-9  θα γίνουν 
εφ’ όσον υπάρξει επαρκής συμμετοχή, αλλιώς θα ενσωματωθούν στο 
αμέσως ανώτερο τουρνουά.  

 
   

Η απονομή των επάθλων θα γίνει το Σάββατο  15  Ιουλίου 2017  μετά το 
τέλος των τουρνουά Ομάδων.  
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
 
Ζεύγη   ΟΡΕΝ & Κατηγορίας 1-9 και 1-6         30 € / άτομο  

(5 € έκπτωση για τους διαμένοντες στο Ξενοδοχείο Τήνος Beach ) 
 

Ομάδες ΟΡΕΝ & Κατηγορίας 1-9                   100 € / ομάδα  
(5 € / άτομο έκπτωση  για τους διαμένοντες στο Ξενοδοχείο Τήνος Beach,  

 

 

Τα τριήμερα τουρνουά Ζευγών και Ομάδων είναι 4ης βαθμίδας. Όλα τα 
τουρνουά θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/2007 και τους πάγιους 
κανονισμούς της ΕΟΜ και θα απονεμηθούν τα αντίστοιχα master points 
(Μαύρα, Χρυσά και Πλατινένια).  



ΖΕΥΓΗ ΟΡΕΝ 
1ο ζεύγος Γενικής κατάταξης 
2ο ζεύγος Γενικής κατάταξης 
3ο ζεύγος Γενικής κατάταξης 
1ο ζεύγος κάθε ημερίδας 

ΖΕΥΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-9  & 1-6 
1ο ζεύγος Γενικής κατάταξης 
2ο ζεύγος Γενικής κατάταξης 
1ο ζεύγος κάθε ημερίδας 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΟΡΕΝ 
1η ομάδα Γενικής κατάταξης 
2η ομάδα Γενικής κατάταξης 
3η ομάδα Γενικής κατάταξης* 
 
* Από  12  ομάδες και  άνω 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-9 
1η ομάδα Γενικής κατάταξης 
2η ομάδα Γενικής κατάταξης 
 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ  
 

Η  διαδρομή για το Ξενοδοχείο από την Αθήνα είναι  με πλοίο μέσω Ραφήνας ή Πειραιά.  
Οι πρωινές αναχωρήσεις από Ραφήνα αρχίζουν στις 7.05 
Συμβατικά Ferry boat έχουν διάρκεια διάπλου 4 ώρες περίπου, ενώ τα Ταχύπλοα, διάρκεια διάπλου 2 
ώρες περίπου. 
Απο τον Πειραιά τα δρομολόγια διαρκούν λίγο παραπάνω και συγκεκριμένα περίπου 3 με 3,5 ώρες με ταχύ-
πλοο και περίπου 4,5 ώρες με συμβατικό καράβι τύπου Ferry.  
Ο Πειραιάς  έχει το πλεονέκτημα του Μετρό, το τέρμα του οποίου είναι ακριβώς απέναντι απο τα πλοία. 
Σημειώνουμε ότι το «Superferry» από Ραφήνα  μας έχει δώσει έκπτωση στα εισιτήρια 30% στους 
επιβάτες και 20% στα οχήματα (εφ΄ όσον εκδίδονται μετ’ επιστροφής μέσω του συνεργαζόμενου με το 
Ξενοδοχείο «Τήνος Beach» γραφείου Μάνεσσης στην Αγία Παρασκευή τηλ. 210 60 08 802) .  
Φτάνοντας στην Τήνο, εφόσον έχετε ενημερώσει, το λεωφορείο του ξενοδοχείου θα βρίσκεται στο λιμάνι για 
να σας μεταφέρει στο ξενοδοχείο. 
Η απόσταση είναι 3,5 χιλιόμετρα παραθαλάσσιας διαδρομής 10 λεπτών οδικώς. 
Εάν πάρετε taxi η χρέωση θα είναι περί τα 5 €, ενώ με ΙΧ κατευθυνθείτε προς τα αριστερά όπως βγαίνετε από 
το πλοίο. 

 

ΣΧΟΛΙΑ  ΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ  

 

Σας καλούμε να παίξουμε Βridge και να κάνουμε διακοπές στο θαυμάσιο Ξενοδοχείο 
Τήνος Beach χτισμένο δίπλα στη θάλασσα με πανοραμική θέα προς το απέραντο γα-
λάζιο του Αιγαίου. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα, τηλεόραση, ψυγείο  και δωρεάν  
πρόσβαση στο  Internet.  

               
Ο.Α.Μ.Λ.Ε. - Ο.Π.Α.Φ. 

ΕΠΑΘΛΑ  


