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Αγαπητοί συνεργάτες, 
 
Σε συνέχεια της επικοινωνίας σας ,  με χαρά σας αποστέλλουμε την ειδική προσφορά του ξενοδοχείου μας Capsis Astoria 
για την Διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων  εντός του έτους 2019 αναλυτικά ως εξής : 
 
 Διαμονή στο Capsis Astoria Hotel Heraklion **** 
 

 Ισχύ προσφοράς από 31/10 – 3/11/2019 

 Δωμάτια max 70 

 Πρώτη ημερομηνία επιβεβαίωσης 19/04/2019  

 Η προσφορά μας ισχύει έως τις 19/04/2019, παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι εν τω μεταξύ το       
               ξενοδοχείο δεν θα προχωρήσει σε  καμία προκράτηση  μετά το πέρας της  ημερομηνίας  επιβεβαίωσής  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Οι παραπάνω τιμές ισχύουν ανά δωμάτιο, ανά ημέρα και περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους, καθώς και 
πλούσιο Ελληνικό Παραδοσιακό πρωινό σε  μπουφέ και το σέρβις του ξενοδοχείου. 

 Σε περίπτωση επιβολής νέων φόρων, οι παρούσες τιμές θα αναθεωρηθούν. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο 
φόρος διαμονής (3€ ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση), ο οποίος εφαρμόστηκε από το κράτος από 
01/01/2018, δεν συμπεριλαμβάνεται  στις τιμές μας. Το ανάλογο ποσό θα εξοφληθεί απευθείας από τον κάθε πελάτη 
πριν την αναχώρησή του από το ξενοδοχείο 

 Μεσημεριανό ή το βραδινό  buffet style, αν το σύνολο των ατόμων που θα έχουν βραδινό ή μεσημεριανό στο 
ξενοδοχείο μας τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, θα είναι πάνω από 20 άτομα. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι 
μενού 4 πιάτων αν το σύνολο των ατόμων είναι λιγότερο  από 20. 

  
 Δωρεάν πολιτική ατόμων:  4 δωμάτια σας παραχωρούνται χωρίς χρέωση εφόσον επιβεβαιωθούν  min 30 

δωμάτια στο ξενοδοχείο μας για την συγκεκριμένη διοργάνωση 

 Τρόπος πληρωμής  ακυρώσεις και λοιποί όροι συνεργασίας θα σας κοινοποιηθούν  εφόσον η προσφορά 

μας γίνει αποδεκτή  

 
 
 
 
 

 
Τύπος 

δωματίου 

 
Ισχύ προσφοράς από 31/10 

– 3/11/2019 
 

 BB HB 

Μονόκλινο 65 € 69€ 

Δίκλινο 69 € 87 € 
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Επιπλέον οφέλη για τους πελάτες του ξενοδοχείου Capsis Astoria στο Ηράκλειο : 
01 φιάλη νερό δωρεάν σε κάθε άφιξη 
Δωρεάν χρήση του internet business corner 
Δωρεάν wifi internet access, με πολύ υψηλές ταχύτητες, σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους του 
ξενοδοχείου  
Πάρκινγκ σε στεγασμένο φυλασσόμενο χώρο με σέρβις του ξενοδοχείου μας σε ειδική χρέωση ημερησίως ή δωρεάν 
πάρκινγκ σε δωρεάν πάρκινγκ του Δήμου Ηρακλείου δίπλα στο ξενοδοχείο μας, χωρίς σέρβις από υπάλληλό μας 
Ελληνικό πρωινό σε πλούσιο μπουφέ για 3 & 1/2 ώρες (07.00-10.30)  
Early condinental breakfast σερβίρουμε τις ώρες 04.30-07.00, για όσους πελάτες μας αναχωρούν πολύ πρωί (κρύες 
παρασκευές) 
Δωρεάν χρήση της πισίνας μας με ομπρέλα, ξαπλώστρα και πετσέτα (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη-αρχές Οκτώβρη) 

Νέα υπηρεσία : Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι στην προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών μας από  το  
τέλος του Νοεμβρίου του 2018 λειτουργεί πλέον στο ξενοδοχείο μας  ειδικός χώρος Γυμναστηρίου,  ένα επίπεδο κάτω από 
την υποδοχή, για αποκλειστική δωρεάν  χρήση από τους πελάτες μας.  

Στο ξενοδοχείο λειτουργούν επίσης το νεοανακαινισμένο Café Capsis & Bar coffee and food Bistro,  με room service στα 
δωμάτια 24 ώρες  και το  Pool Bar & Restaurant  Aegean view στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου (εποχιακή λειτουργία 
μέσα Μάη- μέσα Σεπτέμβρη), όπου μπορείτε να απολαύσετε το κοκτέιλ σας, ή ένα εξαιρετικό γεύμα, με την καλύτερη θέα 
της πόλης του Ηρακλείου και του ενετικού λιμανιού Κούλε.  

Και στα δύο προαναφερόμενα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου μας, οι φιλοξενούμενοί σας έχουν έκπτωση 10% με 
ειδική εκπτωτική κάρτα που λαμβάνουν κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο μας. 

Ευχαριστούμε για το   ενδιαφέρον σας στον όμιλο ξενοδοχείων της  Λένας Καψή. Ελπίζουμε η προσφορά μας να σας βρει 
σύμφωνους, ωστόσο για οτιδήποτε χρειαστείτε παρακαλώ  μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.  
  
 
Με εκτίμηση,  

Reservations Capsis Astoria Heraklion 

 

 



 
 

 

 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Αγαπητέ κύριε Τιγκίλη, 
 
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, σας καταθέτουμε παρακάτω την οικονομική μας προσφορά για την διαμονή των 
συμμετεχόντων στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων στο ξενοδοχείο μας την περίοδο: 
 
Άφιξη 31/10 – Αναχώρηση 03/11/2019 (4 διανυκτερεύσεις) 
 

1. ΔΙΑΜΟΝΗ 
 

 
ΤΥΠΟΣ  ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

 
ΘΕΑ 

 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ 

  
30 COMFORT ROOM  
 

Πόλη 
 

60,00€ 73,00€ 

10 EXECUTIVE ROOM  Λιμάνι  
 

  80,00€ 
 

80,00€ 

 
  

 Οι παραπάνω τιμές  ισχύουν ανά δωμάτιο / διανυκτέρευση με πρωινό (American type buffet), και 
περιλαμβάνουν ΦΠΑ.  

 

 Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής (€4,00 / δωμάτιο / ημέρα) που προβλέπεται 
από το νόμο 4389/2016, όπως ισχύει, και ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο 
κατά την άφιξη.   
 

 Δωρεάν αναβάθμιση 3-4 δωματίων σε ανώτερη κατηγορία δωματίου, κατόπιν υπόδειξής σας.  
 

 

Δωρεάν παροχές - Προσφορά του ξενοδοχείου: 
 

 Δωρεάν σύνδεση internet Wi-Fi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τα δωμάτια του ξενοδοχείου. 

 Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου. 

 Δωρεάν χρήση πισίνας. 

 Δωρεάν χρήση Internet Corner. 

 Δωρεάν στάθμευση (βάσει διαθεσιμότητας θέσεων στο χώρο parking).  

 
 
 
 

ΘΕΜΑ: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων 
Ξενοδοχείο: Aquila Atlantis Hotel 
Υπόψη: Κύριος Τιγκίλης  

 Από:   Τμήμα  Κρατήσεων  
E-mail: Reservations.at@aquilahotels.com  

Ημερομηνία:   30/03/2019 
Σελίδες:    02 

mailto:Reservations.at@aquilahotels.com


 
 

 

 

 
 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

 Για ακυρώσεις έως 21 ημέρες πριν την άφιξη, ο πελάτης δεν θα επιβαρυνθεί με χρέωση ακυρωτικών.  
 

 Για ακυρώσεις από 21 – 14 ημέρες πριν την άφιξη, ο πελάτης θα χρεωθεί με ποσό ίσο με το 25% της 
συνολικής αξίας της κράτησης.  

 

 Για ακυρώσεις από 14 – 7 ημέρες πριν την άφιξη, ο πελάτης θα χρεωθεί με ποσό ίσο με το 50% της συνολικής 
αξίας της κράτησης.  
 

 Για ακυρώσεις από 7 – 2 ημέρες πριν την άφιξη, ο πελάτης θα χρεωθεί με ποσό ίσο με το 75% της συνολικής 
αξίας της κράτησης.  
 

 Για ακυρώσεις εντός 48 ωρών πριν την άφιξη ή μη εμφάνισης  των πελατών (no show), ο πελάτης θα χρεωθεί 
με ποσό ίσο με το 100% της συνολικής αξίας της κράτησης.  
 
 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

 Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αν η εξόφληση των δωματίων θα πραγματοποιείται απευθείας από τους 

διαμένοντες στο ξενοδοχείο μας. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ειδικό 

σύνδεσμο (link), ο οποίος θα αναρτηθεί στο site του Συνεδρίου.  

 

 

Η παραπάνω προσφορά δεν αποτελεί κάποια μορφή κράτησης και είναι βάσει διαθεσιμότητας την ημέρα της 
επιβεβαίωσης. 
 
 
Αναμένουμε την τελική σας επιβεβαίωση έως 12/04/2019. 

 
Παραμένω στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.  

 

Με εκτίμηση, 

Μαριλένα Σερλιδάκη  
Reservations Manager 

 



 
Χρονάκη 9 Ηράκλειο Κρήτης 71202 

9 Chronaki Street  Heraklion Crete 71202   Greece 

tel. 0030-2810-246000  fax 0030-2810-223292   mailto:info@atrion.gr  web site: www.atrion.gr  

 
 

Προς:  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

       

Υπόψιν κυρίου Δρ. Γιώργος Τσερπές- Δημήτρης Βάτσος 

 

   Θ έ μ a :  Τιμές δωματίων για  περίοδο  του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων 

 

 Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ειδικές τιμές 

που θα ισχύσουν για τους επισκέπτες του  17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων για τη χρονική 
περίοδο 31/10-03/11/19 

 

Μονόκλινο με πρωινό 50 ευρώ ημερησίως 

Δικλινο με πρωινό 60 ευρώ  ημερησίως 

 
 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάση  νέος τουριστικός φόρος από 01/01/2018, 

 χρέωση € 1,50 ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 

 Παρατηρήσεις: 

• στις τιμές συμπεριλαμβάνεται : δωμάτιο, πρωινό, τέλη και φόροι. 

• όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με flat LCD TV, AC, ψυγείο, δυνατότητα δωρεάν 

ασύρματης σύνδεσης στο ίντερνετ, χρηματοκιβώτιο, εξωτερική τηλεφωνική γραμμή, 

πιστολάκι. 

• το ξενοδοχείο βρίσκεται σε κεντρικό και ταυτόχρονα ήσυχο σημείο της πόλης του 

Ηρακλείου 

• το εστιατόριο λειτουργεί μέχρι τις 22:00 με κρητικά παραδοσιακά εδέσματα και διεθνή 

κουζίνα 

• οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τις κρατήσεις τους είτε τηλεφωνικά (+30 2810 

246000) είτε με e-mail στο info@atrion.gr ή και με fax (2810 223292) 

• το link του ξενοδοχείου μας είναι http://www.atrion.gr/en  
 

• Για τη κράτηση δωματίου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το τμήμα 

κρατήσεων και με το τίτλο του συνεδρίου να έχουν τη προσφορά τιμής . 

• Η προσφορά μας ισχύει μέχρι 15/09/19  
 

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση. 

 

 Η ποιότητα και το προσεγμένο service του ATRION hotel, θα εξασφαλίσουν στους 

καλεσμένους σας μια άνετη διαμονή στο Ηράκλειο.  

 

               H ρ ά κ λ ε ι ο  16/03/19                             Με φιλικούς χαιρετισμούς 

                                                   ATRION hotel 

                                                 Μαίρη Χαλδούπη 

9 Chronaki Street  Heraklion Crete 71202   Greece   web:www.atrion.gr   mailto:info@atrion. 

ATRION hotel 

mailto:info@atrion.gr
http://www.atrion.gr/
mailto:info@atrion.gr
http://www.atrion.gr/en
http://www.atrion.gr/
mailto:info@atrion.gr


Αγαπητοί Συνεργάτες, 
 
 

Με χαρά σας επιβεβαιώνουμε οτι μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας. 

Το κόστος ανά δωμάτιο είναι: 

Μονόκλινο: 39 . 

Δίκλινο: 49   

Οι τιμές είναι ανά διανυκτέρευση και περιλαμβάνουν τους τοπικούς φόρους 

Σύντομες Πληροφορίες: 

• Δωρεάν χώρος στάθμευσης: Στο Μέγαρο Χάνδαξ κοντά στο 

ξενοδοχείο. 

• Δωρεάν πρόσβαση στο Internet μέσω WiFi: Σε όλους τους χώρους του 

ξενοδοχείου. 

• Πρωινό: Περιλαμβάνεται στην τιμή. 

• Φόρος διανυκτέρευσης: 3.00  την βραδιά, δεν περιλαμβάνεται στην 

τιμή. 

• 20% προκαταβολή για να επιβεβαιώσουμε το γκρουπ και να 

προχωρήσουμε στις κρατήσεις( μη επιστρέψιμη)            

• 80% εξόφληση 7 μέρες πριν την άφιξη( μη επιστρέψιμη).                   

 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. 
 

 
Από: Andreas Fotakis <info@castellocity.com> 
Στάλθηκε: Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 1:48 μμ 
Προς: G TIGKILIS 
Θέμα: Re: Προσφορά δωματίων σε σύνεδρους . 

  

 

Με εκτίμηση, 

Ανδρέας Φωτάκης 

Γενικός Διευθυντής 
 



  

 

T:  (30)2810251212 
H:  www.castellocity.gr 

E:  a.fotakis@castellocity.com 
 

  

 

 

https://www.castellocity.gr/
mailto:a.fotakis@castellocity.com
https://www.castellocity.com/
https://www.castellohotels.com/


Από: Marianna Kalafata <salescoord@economouhotels.com> 
Στάλθηκε: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019 6:10 μμ 
Προς: georgting@hotmail.gr 
Κοιν.: 'Aris Soulounias | Economou Hotels' 
Θέμα: Προσφορά δωματίων σε συνέδρους. 

  

Αγαπητέ κύριε Τιγκίλη καλησπέρα! 

  

Σχετικά με την παρακάτω ζήτηση, παρακάτω θα βρείτε την προσφορά 

μας 

  
•         Superior μονόκλινο δωμάτιο ΝΕΤ €75,00/room/night οn ΒΒ basis 

  
•         Superior δίκλινο δωμάτιο ΝΕΤ €85,00/room/night on ΒΒ basis 

  
*ΗΒ SUPPLEMENT €15,00 PER MEAL PER DAY 

  

Οι παραπάνω ειδικές τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον κρατικό φόρο 

διαμονής €4,00 ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

  

Αναμένοντας την επιβεβαίωση σας έως τις 05/04/19 ευχαριστούμε και 

πάλι για την προτίμηση σας προς το Galaxy Hotel Iraklio και 

παραμένουμε πάντα στη διάθεση σας για οτιδήποτε επιπλέον 

χρειαστείτε. 
  
Marianna Kalafata 

Sales Coordinator | Economou Hotels 

___________________________________________ 

 

https://www.galaxy-hotel.com/en/


 
Από: El Greco Hotel <elgrecohotel@her.forthnet.gr> 
Στάλθηκε: Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019 7:11 πμ 
Προς: G TIGKILIS 
Θέμα: Re: Συνέδριο Ιχθυολόγων -Προσφορά δωματίων σε σύνεδρους . 

  

        Υπάρχει διαθεσιμότητα για δωμάτια μονόκλινα καί δίκλινα για το συνέδριο σας 

,  από 31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2019 ( τέσσερις διανυκτερεύσεις )  με 

προσφερόμενες τιμές :     Μονόκλινο 35 ευρώ   καί δίκλινο 42 ευρώ 

ημερησίως,   συμπεριλαμβανομένων φόρων καί πρωινών. 

Οι ενδιαφερόμενοι σύνεδροι θα πρέπει κατά την διαδικασία κράτησης, να 

σημειώνουν ότι αφορά το συγκεκριμένο συνέδριο, ώστε να τύχουν των παραπάνω 

ειδικών τιμών. 

  

                                                                                 Με εκτίμηση, 

                                                                             Μιχ. Γ. Τζανάκης 
 



Από: HOTEL IRAKLION <info@iraklionhotel.gr> 
Στάλθηκε: Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 1:52 μμ 
Προς: G TIGKILIS 
Θέμα: Re: Προσφορά δωματίων σε σύνεδρους . 

  

Καλησπέρα σας, 

μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας 

www.iraklionhotel.gr 

 

εκεί θα βρείτε τισ χαμηλότερες τιμές που υπάρχουν 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ 

Iraklion Hotel 

Kalokairinou & Delimarkou str. 128 

Heraklion Crete 

Post Code. 713 02 

E-mail: info@iraklionhotel.gr 

Tel. +30 2810 281881 

Fax. +30 2810 342026 

 
 

http://www.iraklionhotel.gr/
mailto:info@iraklionhotel.gr
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Ηράκλειο, 20/03/2019 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

 
31/10 –  03/11/2019 

 
Προσφορά διαμονής στα ξενοδοχεία Lato Boutique Hotel και Olive Green Hotel 

 

 
Ειδικές τιμές:  

 
 
 
 
 
 

Superior Δωμάτιο Θέα Πόλη: €55,00 μονόκλινη χρήση,  
€70,00 δίκλινη χρήση  
Superior Δωμάτιο Θέα Θάλασσα: €73,00 μονόκλινη 
χρήση, 
€79,00 δίκλινη χρήση 
 

 
 
 
 
 
 
Popular Δωμάτιο: €63,00 μονόκλινη χρήση,  
€75,00 δίκλινη χρήση  
Urban Δωμάτιο: €70,00 μονόκλινη χρήση, 
€80,00 /δίκλινη χρήση 
OG Club Δωμάτιο: €75,00 μονόκλινη χρήση, 
€90,00 /δίκλινη χρήση

 

 
Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο / ημέρα και περιλαμβάνουν πρωινό σε μπουφέ, ΦΠΑ και δημοτικό 
φόρο. Το τέλος διανυκτέρευσης δε συμπεριλαμβάνεται. 

 
Τέλος διανυκτέρευσης: €3,00 / δωμάτιο / διανυκτέρευση (Olive Green Hotel) και €1,50 / δωμάτιο / διανυκτέρευση 
(Lato Boutique Hotel). 
 
Οικονομική πολιτική: 1 διανυκτέρευση προκαταβολή απαιτείται για την εγγύηση της κράτησης. 
 
Πολιτική Ακύρωσης: Δωρεάν ακύρωση έως 7 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης. Πλέον των 7 ημερών 100% 
ακυρωτικά. 
 
 
Μπορείτε να προχωρείτε σε κρατήσεις δωματίων ως εξής: 
 
 

o Με email στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  
Lato Boutique Hotel: reservations@lato.gr  
Olive Green Hotel: reservations@olivegreenhotel.com  

 
o Στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2810 302920 (επιλογή 1) για κρατήσεις που αφορούν και τα δύο ξενοδοχεία 

 

Οι παραπάνω τιμές προσφέρονται κατόπιν διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου. Παρακαλούμε για την ενημέρωση κατά τη 
διάρκεια της κράτησης ότι η διαμονή αφορά τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιχθυολόγων Δημοσίου. 
 
 

KΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ Ξενοδοχεία & Εστιατόρια| Επιμενίδου 42 71202 | Ηράκλειο Κρήτης | Τηλ.: +30 2810 228103 (Lato Boutique 
Hotel), +30 2810 302900 (Olive Green Hotel), +30 2810 221200 (Legacy Gastro Suites), +30 2810 334959 (Brillant Restaurant 

& Herbs Garden Restaurant), +30 2810 302926 (626 All Day Lounge & City Garden)| Url: www.karatarakisgroup.com 

 

 

https://www.lato.gr/
https://www.olivegreenhotel.com/
mailto:reservations@lato.gr
mailto:reservations@olivegreenhotel.com


 
Από: Sales | KARATARAKIS Hotels & Restaurants <sales@karatarakisgroup.com> 
Στάλθηκε: Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 6:11 μμ 
Προς: 'G TIGKILIS' 
Θέμα: RE: Ορθη επαναληψη Προσφορά δωματίων σε συνέδρους. 

  
Αγαπητέ Κύριε Τίγκιλη, 
  
Καλησπέρα σας. 
  
To Lato Boutique Hotel είναι 3*** αστέρων & το Olive Green Hotel είναι 4**** 
  
Παραμένουμε στην διάθεση σας για ότι άλλο χρειαστείτε. 
  
Με εκτίμηση, 
  
Dimitris Sarris 
Sales Executive 

42, Epimenidou st. | 71202 Heraklion | Crete, Greece 
tel dir +30 2810 302907 | fax +30 2810 240350 

url: karatarakisgroup.com 
email: sales@karatarakisgroup.com 

 

  
  
 

https://www.karatarakisgroup.com/
mailto:sales@karatarakisgroup.com
https://goo.gl/6pjVnE


Από: Marin Dream Hotel <info@marinhotel.gr> 
Στάλθηκε: Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019 9:41 πμ 
Προς: 'G TIGKILIS' 
Θέμα: RE: Προσφορά δωματίων σε σύνεδρους . 

  
Αγαπητέ κύριε Τίγκιλη, 
Ευχαριστούμε πολύ για την προτίμησή σας προς το ξενοδοχείο μας, Marin dream Hotel.  
Σε συνέχεια του παρακάτω e-mail σας, σας ενημερώνω με τις ειδικές τιμές δωματίων  
για τους συμμετέχοντες στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων που θα 
πραγματοποιηθεί  
στην πόλης μας από 31/10 μέχρι 03/11/2019: 

   SPECIAL RATES 17ου  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 

 
Χρονικοί Περίοδοι 

  

 
27/10/2019 – 05/11/2019 

τιμές ανά δωμάτιο 

  
Μονόκλινο standard  

(κρεβάτι ημίδιπλο) 

  
45,00 ημερησίως 

 
Δίκλινο standard,  
χρήση από 1 άτομο 

  
50,00 € ημερησίως 

 
Δίκλινο standard (2 άτομα) 

  
55,00 € ημερησίως 

  
Δίκλινο SEA VIEW 

  
65,00 € ημερησίως 

  
  

•         Τρόποι επικοινωνίας για πραγματοποίηση κράτησης: 
 
α.) Με αποστολή e-mail στο reservations@marinhotel.gr υπόψη Καλαϊτζάκη 
Μανώλη 
       όπου θα αναφέρεται ότι το όνομα του Συνεδρίου. 
β.) Τηλεφωνικά στο 2810-300018. 
 

 
Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν: 

• Πρωινό σε μπουφέ 
• ΦΠΑ 
• Δημοτικά τέλη 
• Όλα τα δωμάτια διαθέτουν δωρεάν High speed Wi-Fi. 

  
Πιστεύοντας ότι οι παραπάνω τιμές ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας, είμαι  
στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση θελήσετε. 
  
Με εκτίμηση 
Μανόλης Καλαϊτζάκης 
Διευθυντής 
Marin dream Hotel 
Επιμενίδου 46  
712 02 Ηράκλειο, Κρήτης 

mailto:reservations@marinhotel.gr


Τηλ.: 2810 300018 
Φαξ : 2810 300019 
URL: http://www.marinhotel.gr 
E-mail: manager@marinhotel.gr  
         & reservations@marinhotel.gr 
  
 

http://www.marinhotel.gr/
mailto:manager@marinhotel.gr
mailto:reservations@marinhotel.gr


Ειδικές  τιμές  17o Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ιχθυολόγων

Οι προαναφερόμενες τιμές ισχύουν ανά δωμάτιο, ανά ημέρα και 
συμπεριλαμβάνουν πρωινό αμερικάνικου τύπου, ο φπα και το σέρβις 
του ξενοδοχείου. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο νέος 

κρατικός φόρος διαμονής 1,5 ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα.

Kornarou square, 71201 Heraklion, Crete,Tel. +30 2810 288861 fax. +30 2810 222512
Email: info@hotelolympic.com

www.hotelolympic.com

Tύποι δωματίων 31/10-3/11/2019

Μονόκλινο ΒΒ 45,50 €

Δίκλινο ΒΒ 58, 00 €

Το 3 αστέρων ξενοδοχείο Olympic, ακριβώς δίπλα στην κεντρική 
αγορά της πόλης του Ηρακλείου, αποτελεί τον ιδανικό 

προορισμό και για τον επαγγελματία πελάτη.

Επιπλέον οφέλη στο ξενοδοχείο μας:

 Εύκολη πρόσβαση από αεροδρόμιο και λιμάνι
 Πλούσιο πρωινό αμερικάνικου τύπου σε μπουφέ
 Πάρκινγκ σε κλειστό φυλασσόμενο χώρο, σε ειδική χρέωση

ανά 24 ώρες χρήση (δεν συμπεριλαμβάνεται σέρβις του ξενοδοχείου)
 Απολαύστε εκλεκτά είδη ροφημάτων & ποτών, γλυκά ή σνακς,

στο πρόσφατα ανακαινισμένο “1866 street coffee bar” στο
ισόγειο του ξενοδοχείου με πανέμορφη θέα στην κεντρική
πλατεία Κορνάρου

 Incentive meeting room 20 τ.μ, ιδανικό για δειγματισμούς,
συναντήσεις, ακόμη και μικρά σεμινάρια, πλήρως εξοπλισμένο
με TV 50’, projector, oθόνη προβολής, flip chart

 Δωρεάν αναβαθμισμένη wi fi πρόσβαση στο internet σε
δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι  γενική ανακαίνιση 
ολοκληρώθηκε στο lobby, το cafe & το κυρίως εστιατόριο του 
ξενοδοχείου μας τον Απρίλιο 2017, ενώ μόλις τον Ιανουάριο 

2019 ολοκληρώσαμε ανακαίνιση σε όλα τα δωμάτια του 
ξενοδοχείου και σας καλούμε να μας ξαναγνωρίσετε. 

Hospitality in the heart of the city


