
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζάκςνθορ, Ιούνιορ 2013 

 

Δειηίν Ελεκέξσζεο 

     

16-20 Θνπλίνπ 2013 – ΖΑΚΤΝΘΟ 

 

3ν ΠΑΝΕΛΛΑΔΘΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ Ε2 

 

JUNIOR θάησ ησλ 14 εηώλ 



 

 Πάκε… Ζάθπλζν!!! 
 

Ο όμιλορ τηρ Ζακύνθος σαρ πεπιμένει να πεπάσοςμε μαζί  

ένα εξαιπετικό πενθήμεπο στο πανέμοπυο νησί τηρ Ζακύνθος. 

 

Οη αγώλεο 

 Οη αγώλεο ζηα θνξίηζηα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηα δύν γήπεδα (quick) ηνπ 

Οκίινπ ζηελ πιαδ ηνπ  ΕΟΣ ζηελ παξαζαιάζζηα γεηηνληά ηεο Αγίαο Σξηάδαο, 

ζηελ πόιε ηεο Ζαθύλζνπ. www.tenniszante.gr 

 Οη αγώλεο ζηα αγόξηα ζα γίλνπλ ζε ηξία ρσκάηηλα γήπεδα ηνπ “Zante Tennis 

Club” ζηηο παξπθέο ηεο πόιεο. www.ztc.gr 

 Σελ εμέιημε ησλ αγώλσλ κέζα από κηζάσξε εηδηθή θαζεκεξηλή εθπνκπή, ζα 

θαιύπηεη ην πεξηθεξεηαθό ηειενπηηθό θαλάιη Ionian Channel  πνπ ζα ηελ 

κεηαδίδεη θάζε βξάδπ θαη κε επαλάιεςε θάζε κεζεκέξη.  Οη ηειηθνί ησλ 

αγώλσλ ζα κεηαδνζνύλ δσληαλά από ην θαλάιη (θάιπςε Ζάθπλζνο, Κεθαινληά, 

Αραΐα, Ηιεία, Μεζζελία - internet live streaming www.ioniantv.gr) 

 Η επαγγεικαηηθή θσηνγξαθηθή θάιπςε ησλ αγώλσλ ζα γίλεη από ηελ ηνπηθή 

εθεκεξίδα «Ηκέξα» θαη ην εβδνκαδηαίν πεξηνδηθό «ηηγκέο».  

www.imerazante.gr 

 

Καισζόξηζκα 

- Με ην sign in, ν Ζαθπλζηλόο όκηινο θαισζνξίδεη ηνπο αζιεηέο θαη ηηο απνζηνιέο, 

δίλνληαο αλακλεζηηθό κπινπδάθη ζπκκεηνρήο ζην ηνπξλνπά, θαζώο επίζεο 

αλακλεζηηθό δώξν από ηε Ζάθπλζν. 

 

Welcome Party 

 Τν βξάδπ ηεο Τεηάξηεο 19 Θνπλίνπ θαη ώξα 21.00 κεηά ηνλ πξώην γύξν ηνπ θπξίσο 

ηακπιό, έρνπκε πξνεηνηκάζεη κηα βξαδηά ραιάξσζεο θαη δηαζθέδαζεο ζηα γήπεδα 

ηεο Πιαδ ηνπ ΕΟΤ, δίπια ζηε ζάιαζζα ζε κηα θαηαπιεθηηθή αηκόζθαηξα. Η βξαδηά 

ζα έρεη δσξεάλ πνηό, snack θαη κνπζηθή. 

 

Παξνρέο 

- Δσξεάλ εκθηαισκέλα λεξά θαη κπαλάλεο. 

- Ξελάγεζε ζηα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία ηεο πόιεο. 

- Μεηαθνξέο από θαη πξνο ην ιηκάλη ή ην αεξνδξόκην, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο. 

 

 

http://www.tenniszante.gr/
http://www.ztc.gr/
http://www.ioniantv.gr/
http://www.imerazante.gr/


Οικονομικά κίνθτρα για το ταξίδι ςασ 
 

Μετάβαςθ 
 

Πορκμειακι γραμμι Ηακφνκου - Κυλλινθσ 

 Ζκπτωςθ 40% για αυτοκίνθτα και ταξιδιϊτεσ του τουρνουά  

(ςυνεννόθςθ  με τθν Κοινοπραξία πλοίων Ionian Ferries: 
Κυλλινθ: +30 26230 92422 + 92100 + 92385 + 92488 
Ηάκυνκοσ: +30 26950 41500 + 22083 + 49500 
Πίνακασ δρομολογίων ςτο  www.ionianferries.gr 

Αεροπορικώσ 

- Ολυμπιακι κακθμερινά δρομολόγια από Ελ. Βενιηζλοσ 
www.olympicair.com 
ΑΠΟ ΣΑΘΕΡΟ  801 801 0101 
ΑΠΟ ΚΙΝΘΣΟ +302103550500 

- Skyexxpress δρομολόγια  
από Κζρκυρα, Πρζβεηα, Κεφαλονιά, Κφκθρα  και Θράκλειο προσ Ηάκυνκο 
www.skyexpress.gr 
ΑΠΟ ΣΑΘΕΡΟ 801 11 28 28 88  
ΑΠΟ ΚΙΝΘΣΟ 2810 223800 

-  

Διαμονι 

Ζχουμε εξαςφαλίςει ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ τιμζσ ςτα ξενοδοχεία: 

 Palatino Hotel  
Κνινθνηξώλε 10 & Kνιπβά,  τθλ. 26950 27780, www.palatinohotel.gr 

Μονόκλινο 45€, δίκλινο 50€, τρίκλινο 60€. Σιμζσ με πρωϊνό. 

- Φοίνιξ Hotel 
Πλατεία ολωμοφ, τθλ. 26950 23514, 42219 www.zantephoenix.gr  
Μονόκλινο 40€,  δίκλινο 50€, τρίκλινο 55€. Σιμζσ με πρωϊνό. 

- Plaza Hotel 
Κνινθνηξώλε 2, ηει. 26950 45733 www.plazazante.gr 

Μνλόθιηλν 40€, δίκλινο 45€, τρίκλινο 55€. Οικογενειακι ςουίτα δφο δωματίων 70€. 
Σιμζσ με πρωϊνό. 

- Strada Marina Hotel 
Λομβάρδου 14, τθλ. 26950 42761, www.stradamarina.gr 
Μονόκλινο 29€,  δίκλινο 36€, τρίκλινο 48€, τετράκλινο 72€  Σιμζσ με πρωϊνό. 

- Yria Hotel 
Καποδιςτρίου 4, τθλ. 26950 44682, www.yriahotels.gr 
Μονόκλινο 30€,  δίκλινο 40€, τρίκλινο 48€.  Σιμζσ με πρωϊνό. 

- Alba Hotel 
Λάμπρου Ηιβα 8, τθλ. 26950 26641, www.albahotel.gr 
Μονόκλινο 30€,  δίκλινο 38€, τρίκλινο 45€. Διαμζριςμα 60€. Σο πρωινό χρεϊνεται με 4€ / άτομο. 

- Mimoza Beach Hotel 
Αξγάζη, 5 km από ηελ πόιε, παξαζαιάζζην. Τει. 26950 42588 www.mimozabeach.gr 

Μνλόθιηλν 24€, δίκλινο 30€, τρίκλινο 40€, τετράκλινο 68. Σιμζσ με πρωινό. 

http://www.olympicair.com/
http://www.skyexpress.gr/
http://www.palatinohotel.gr/
http://www.zantephoenix.gr/
http://www.plazazante.gr/
http://www.stradamarina.gr/
http://www.yriahotels.gr/
http://www.albahotel.gr/
http://www.mimozabeach.gr/


Προτάςεισ – Μθ χάςετε! 

Θ παραμονι ςτθ Ηάκυνκο ςυνδυάηεται με μια καταπλθκτικι εκδρομι ςτο πανζμορφο νθςί. 
Βόλτεσ ςτθν αγορά, ςτθν πόλθ, ςτθν εκκλθςία του Αγίου Διονυςίου, ςτο Μουςείο ολωμοφ, κζα 
τθσ πόλθσ από τθν Μπόχαλθ, κζα από ψθλά ςτο Ναυάγιο, θλιοβαςίλεμα ςτο Κερί, απόλαυςθ ςτα 
υπαίκρια καφζ, μπάνιο ςε μοναδικζσ παραλίεσ (μοναχικζσ και κοςμοπολίτικεσ), επίςκεψθ ςτον 
βιότοπο τθσ καλάςςιασ χελϊνασ caretta – caretta, ιςτιοπλοΐα, καλάςςια ςπορ, καταδφςεισ, γφροσ 
νθςιοφ με καραβάκια, καντάδεσ ςτισ ταβζρνεσ και πολλζσ άλλεσ θμεριςιεσ και βραδινζσ δράςεισ. 

 

Giostra di Zante 20 – 23 Ιουνίου 2013 

 

 
 

Θππηθνί αγώλεο ζηε Ζάθπλζν, ζε κεζαησληθό πεξηβάιινλ. Φνξεζηέο επνρήο θαη ζέακα πνπ 

ζα ζαο καγέςεη. Μπνξείηε λα ζπλδπάζεηε ηελ παξακνλή ζαο ζην λεζί κε ην κνλαδηθό γηα 

ηα ειιεληθά δεδνκέλα δξώκελν πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε πιαηεία 

Σνισκνύ.  

Η δηνξγάλσζε μεθηλάεη ζηηο 20 Θνπλίνπ.  

Τν Σάββαην 22 Θνπλίνπ ζα γίλεη ε παηδηθή γθηόζηξα θαη ηελ Κπξηαθή ν ηειηθόο 

δηαγσληζκόο.  

Είλαη κνλαδηθή επθαηξία λα εθκεηαιιεπηείηε ηηο εθπηώζεηο θαη ηηο πξνζθνξέο θαη λα 

απνιαύζεηε ην ζέακα.  

Μελ ην ράζεηε κε ηίπνηα! www.giostradizante.gr 

 

  

http://www.giostradizante.gr/


Ο όμιλόσ μασ θα ςασ περιμζνει για μια μοναδική φιλοξενία 
και ζνα αξζχαςτο καλοκαιρινό ταξίδι! 

 

Θ Ηάκυνκοσ προςδοκά να πετφχει τθ διοργάνωςθ ενόσ πρότυπου τουρνουά με 
τθν αίςκθςθ των ακλθτών ότι ςυμμετζχουν ςε μια επαγγελματικι διοργάνωςθ 

που δεν ζχει ξαναγίνει ςτθν Ελλθνικι επικράτεια. 

 

για τον Η.Α.Ο.Α.    www.tenniszante.gr 

 
 

 Διευκυντισ αγϊνων                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Δ.. ΗΑΟΑ 

   ΜΑΝΟ ΒΑΗΑΙΟ                                                                                   ΠΑΡΘ  ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΘ 

    τθλ. 6973989368                                                                                          τθλ. 6976198168 

τθλ. Ομίλου 26950 41300 

 

 

 

 

http://www.tenniszante.gr/

