Προςφορζσ για τθ διαμονι υνζδρων για το υνζδριο

BULLYING - ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ:
Ψυχοκοινωνικζσ, Εκπαιδευτικζσ υνζπειεσ & θ Αντιμετϊπιςι τουσ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 5 - 6 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Mediterranean
Palace Hotel
*****

Capsis Hotel
****

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΤ
Επιπλζον χρζωςθ για δωμάτια
“sea view” 15€ Οι κρατιςεισ κα
πραγματοποιθκοφν απευκείασ
από τουσ ενδιαφερόμενουσ και
βάςει διακεςιμότθτασ του
ξενοδοχείου.
· Τπάρχει δυνατότθτα δωρεάν
αςφρματθσ ςφνδεςθσ ςτο internet.
· Οι πελάτεσ του ξενοδοχείου
ζχουν δικαίωμα δωρεάν χριςθσ
του wellness center και τθσ
πιςίνασ.
· Τπόγειοσ φυλαςςόμενοσ
ςτακμόσ αυτοκίνθτων: € 11,00 τθν
θμζρα ανά αυτοκίνθτο.
Οι τιμζσ ιςχφουν για όςεσ
κρατιςεισ οριςτικοποιθκοφν ωσ
και 7 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των
εργαςιϊν του ςυνεδρίου. Πζραν
του διαςτιματοσ αυτοφ, το τμιμα
κρατιςεων του ξενοδοχείου
ενδζχεται να επιβεβαιϊνει
υψθλότερεσ τιμζσ, βάςει
διακεςιμότθτασ. Για τθν
απευκείασ επικοινωνία τουσ, οι
ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να
αποςτζλλουν e-mail με αναφορά
ςτο ςυνζδριο, ςτο:
reservations@capsishotel.gr.

ΣΙΜΗ
ΣΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ ΔΙΚΛΙΝΟΤ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΣΗΛΔΦΩΝΟ
ΚΡΑΣΗΔΩΝ

e-mail

90 €

100 €

αλαμίνος 3

2311240400

cre@mediterraneanpalace.gr

Single 65€
Single
Executive 75€

Double 70€
Double
Junior
Suite 90€

Μοναστηρίοσ
18

2310596800

reservations@capsishotel.gr

Hotel
Luxembourg
****

HOTEL QUEEN
OLGA
****
Tourist Hotel
****

ABC HOTEL
***

Οι τιμζσ είναι ανά
διανυκτζρευςθ και
περιλαμβάνουν το πρωινό,
όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ
κακϊσ και δωρεάν πρόςβαςθ
ςτο αςφρματο διαδίκτυο.
Για να ζχουν οι ςφνεδροι τθν
ςυγκεκριμζνθ προςφορά κα
πρζπει να αναφζρουν τθν
55€
ονομαςία του ςυνεδρίου
BULLING THESSALONIKI και να
προβαίνουν ςε κράτθςθ μόνο
τθλεφωνικά ι μζςω mail και
όχι μζςω κάποιου site,
ςυμπεριλαμβανομζνου και του
δικοφ μασ.
Παραμζνουμε ςτθ διάκεςθ ςασ.
Για κρατιςεισ:
reservations@queenolga.gr ι
2310 824 621 με τθν ζνδειξθ
40 €
BULLYING για να δϊςουμε τισ
ανάλογεσ τιμζσ.
Η προςφορά περιλαμβάνει
Standard 45€
πλοφςιο πρωινό ςε μπουφζ,
Superior
ελεφκερθ χριςθ του
Double for
αςφρματου δικτφου κακϊσ και
Single Use 55€
όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ.
τισ τιμζσ μασ περιλαμβάνονται τα
πρωινά ςε πλουςιότατο μπουφζ
και όλοι οι φόροι. Για τθν
επιβεβαίωςθ τθσ κράτθςθσ
παρακαλοφμε οι ενδιαφερόμενοι
να μασ αποςτείλουν φαξ (+302310-276542) ι e-mail
(info@hotelabc.gr) αναγράφοντασ
ότι πρόκειται για τθν

47 €

68 €

Κομνηνών 6
(στη σσμβολή
με
Καλαποθάκη)

2310252600

info@hotelluxembourg.gr

55 €

Βασ. Όλγας
44

2310824621

reservations@queenolga.gr

Standard
55€
Superior
Twin 64€

Μητροπόλεως
21

2310270501

info@touristhotel.gr

61 €

Αγγελάκη 41
(απέναντι από
την ΓΔΘ και
το ΑΠΘ)

2310265421

info@hotelabc.gr

Le Palace Art
Hotel
***

ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ, τφπο
δωματίου, ακριβείσ θμερομθνίεσ
άφιξθσ και αναχϊρθςθσ.
θμειϊςατε ότι για τθν επικφρωςθ
κα τουσ ηθτείται μία προκαταβολι
φψουσ μιασ διανυκτζρευςθσ ι
αρικμόσ πιςτωτικισ κάρτασ ωσ
εγγφθςθ και κα τουσ
αποςτείλουμε ανάλογθ
επιβεβαίωςθ.Σθν χρζωςθ
δωματίου-πρωινοφ κακϊσ και
τυχόν ζξτρα χρεϊςεων τθν
αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Οι ειδικζσ
τιμζσ ΔΕΝ ιςχφουν μζςω
ταξιδιωτικϊν
γραφείων,booking.com ι άλλου
ενδιάμεςου φορζα.
Δωρεάν wifi internet ςτουσ
χϊρουσ του ξενοδοχείου- Half
board (served) per person 8€ - Σο
ξενοδοχείο βραβεφτθκε από τον
παγκόςμιο οργανιςμό
αξιολόγθςθσ TripAdvisor με το
βραβείο Certificate of Excellence
(2015). Σο βραβείο απονζμεται
μόνο ςτα ξενοδοχεία που
λαμβάνουν ςτακερά κετικά
ςχόλια από τουσ πελάτεσ τουσ,
μζλθ του TripAdvisor. Επίςθσ το
ξενοδοχείο μασ ζχει πρόςφατα
ενταχκεί ςτο πρόγραμμα
"Πράςινοι Ηγζτεσ" του TripAdvisor
ςτο Αργυρό επίπεδο για τισ
πράςινεσ πρακτικζσ που
ακολουκεί

64 €

70 €

Σσιμισκή 12

2310257400

info@lepalace.gr

