Ξενοδοχείο

Στοιχεία
επικοινωνίας

Aegeon Hotel ***
Εγνατίας 19
reservation@egnatiahotel.gr
www.aegeonhotels.gr
www.aegeon-hotel.gr

Τιμές

Μονόκλινο 40,00 Eur (ημίδιπλο κρεβάτι)
Δίκλινο

45,00 Eur (ενιαίο διπλό
κρεβάτι ή δύο μονά)

Τρίκλινο
Πρωινό

Caravan B&B Hotel
Ρεμπέλου 1
T +302313062780
M +306947802780
F +302313062790
www.thecaravan.gr

Hotel Egnatia Palace ****
Εγνατίας 61
www.egnatiapalace.gr

The hotel
Metropolitan 3*
Tel : +30 2310 824221-8
Mob:+30 6944 691307
Fax: +30 2310 849762
www.metropolitan.gr

Βασ. Όλγας 44
Tel: +302310824621
Fax: +302310868581
www.queenolga.gr

---

70,00 Eur

42€

40,00

70Ε απλό
85Ε executive

80,00 Eur (ενιαίο διπλό
κρεβάτι ή δύο μονά)

50€

55,00 €

59€

70,00€

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

95Ε
Περιλαμβάνεται

Hotel Queen Olga

Περιλαμβάνεται

wifi
wifi
έκπτωση για χρήση του
Παροχές
Wellness Fitness στο Egnatia
Palace
 Έως 15 ημέρες πριν την
Εξόφληση προκαταβολικά μέσω
ημέρα άφιξης 100%
πιστωτικής κάρτας ή κατάθεσης σε
επιστροφή.
λογαριασμό τραπέζης.
14-8 ημέρες πριν την ημέρα Σε περίπτωση ανάγκης
άφιξης 50% επιστροφή της
επιστροφής, τα χρήματα
συνολικής κράτησης.
επιστρέφονται με την ίδια μέθοδο.
7-0 ημέρες πριν την ημέρα
Εως και 5 ημέρες πριν την
Πολιτική
άφιξης 100% χρέωση της
ημερομηνία άφιξης, δεν υπάρχει
ακυρώσεων και
συνολικής κράτησης.
χρηματική επιβάρυνση. Σε
επιστροφής
περίπτωση ακύρωσης της
 NON SHOW: 100% χρέωση
χρημάτων
κράτησης 5-2 μέρες πριν την
της συνολικής κράτησης.
άφιξη, ισχύει επιβάρυνση ίση με
το 50% του συνόλου της
κράτησης. Τέλος, σε περίπτωση
ακύρωσης από 2-0 μέρες πριν την
άφιξη ή μη εμφάνισης ισχύει
επιβάρυνση ίση με το 100% του

Περιλαμβάνεται

wifi
wifi
έκπτωση για τη χρήση του
Wellness Fitness στο Egnatia
Palace
Έως 15 ημέρες πριν την ημέρα
άφιξης 100% επιστροφή.
14-8 ημέρες πριν την ημέρα
άφιξης 50% επιστροφή της
συνολικής κράτησης.
7-0 ημέρες πριν την ημέρα
άφιξης 100% χρέωση της
συνολικής κράτησης.
 NON SHOW: 100% χρέωση
της συνολικής κράτησης.

wifi

---

---

Κράτηση μέχρι

20 ΜΑΡ 2015
Να επικοινωνούν με το
τμήμα κρατήσεων και να
αναφέρουν το συνέδριο.

συνόλου της κράτησης.
--Απ’ ευθείας στο ξενοδοχείο

20 ΜΑΡ 2015
Να επικοινωνούν με το τμήμα
κρατήσεων και να αναφέρουν
το συνέδριο.

Τρόπος
κράτησης

Παρατηρήσεις

Διήμερη παραμονή κατ'
ελάχιστον

Διαθέσιμα αυτή τη στιγμή είναι:
 4 Δίκλινα
 3 Exec δίκλινα
 3 Τρίκλινα

Διήμερη παραμονή κατ'
ελάχιστον

Βάσει διαθεσιμότητας
Απ ευθείας με το
operations@toxehotels
.gr ή
sales@metropolitan.gr
Με τον κωδικό του
συνεδρίου "Διδακτικές
προσεγγίσεις και
πειραματική
διδασκαλία στις
Φυσικές Επιστήμες"

--reservations@queen
olga.gr
ή 2310 824 621
με την αναφορά στο
όνομα του συνεδρίου

