
Η MVS TENNIS CLUB ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JUNIORS 

Οι παρακάτω προνομιακές τιμές θα ισχύουν μόνο κατόπιν  επικοινωνίας 

και αναφοράς στο κάθε συνεργαζόμενο ξενοδοχείο για 

«Πανελλήνιο πρωτάθλημα».  

Οι κρατήσεις θα γίνονται στο ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος 

παιδιού.  

Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι τα εξής: 

1. THOMAS BEACH HOTEL  

Τιμές δωματίων με πρωινό: 

 Μονόκλινο: 45 € 

 Δίκλινο: 60 € 

 Τρίκλινο: 65 € 

 Τετράκλινο: 100 € 

TΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22940-9887 

 

 

*Για τους διαμένοντες του Thomas Beach Hotel θα παραχωρούνται 

γήπεδα για προπονήσεις σε συγκεκριμένες ώρες και σε συνεργασία 

με την γραμματεία των αγώνων, που θα ανακοινώνονται. 

 



2. MARATHON BΕACH RESORT 

Τιμές δωματίων με πρωινό: 

 Miami single (1 person): 70 € 

 Miami double (2 persons): 75 € 

 Miami Superior with extra bed (3 persons): 85 € 

 

Στους υπόλοιπους και μόνο τύπους δωματίων για τους 

συμμετέχοντες ισχύει έκπτωση 10 % στην επίσημη τιμή του 

ξενοδοχείου: 

 Junior suite 

 Executive accommodation 

 Marathon suite 

 

 Σε περίπτωση ημιδιατροφής η έξτρα χρέωση ανά 

άτομο/γεύμα ανέρχεται στα 10 euro. 

TΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22940-95022 

EMAIL ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: reservations@marathonbeachresort.com 

*Για τους διαμένοντες του Marathon Beach Resort θα παραχωρούνται 

γήπεδα για προπονήσεις σε συγκεκριμένες ώρες και σε συνεργασία 

με την γραμματεία των αγώνων, που θα ανακοινώνονται. 

 

 

 

tel:2294095022
mailto:reservations@marathonbeachresort.com


3. GOLDEN COAST HOTEL AND BUNGALOWS  

 

  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22940-55565 

Για το διάστημα 27 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου και 9-19 θα υπάρχει 

περιορισμένη διαθεσιμότητα και θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας 

κρατήσεων που θα επιβεβαιώνεται τις τελευταίες 1-2 μέρες . 

Τιμές δωματίων σε πρόγραμμα με 3 γεύματα σε μπουφέ (ALL 

INCLUSIVE): 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
Season B (1 
Ιουνίου – 10 

Ιουλίου) 

Season C (11 
Ιουλίου – 25 
Αυγούστου) 

Μονόκλινο (main building) 95 € 105 € 

Δίκλινο (main building) 125 € 140 € 

Δίκλινο (main building, sea view) 138 € 155 € 

Δίκλινο (Bungalow, garden view) 150 € 165 € 

3o άτομο +40 € +40 € 

1o παιδί (2-12 χρονών) free free 

2o παιδί (2-12 χρονών) +30 € +30 € 

Family room (max 4 ενήλικες) 205 € 225 € 

 

*Για τους διαμένοντες του Golden Coast Hotel and Bungalows θα 

παραχωρούνται γήπεδα για προπονήσεις σε συγκεκριμένες ώρες και σε 

συνεργασία με την γραμματεία των αγώνων, που θα ανακοινώνονται. 


