ύλλογος Αντισφαίρισης Σρίπολης
Σκήκα Ping-Pong

www.tripolis.gr

www.tripolitennis.gr

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Ο Σύλλογος Αντισφαίρισης Τρίπολης (Σ.Α.Τ) σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης,
τον ΠΟΦΕπΑ και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕπΑ), προκηρύσσουν το ανοικτό πρωτάθλημα

“TRIPOLIS Ping-Pong OPEN 2013”
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Σρίπολης
την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013
1. Γηθαίσκα πκκεηνρήο:
1.1. ηελ θαηεγνξία ησλ Βεηεξάλσλ: Αζιεηέο θαη Αζιήηξηεο, πνπ έρνπλ θιείζεη
ηνπιάρηζηνλ απνδεδεηγκέλα ην 40ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (έρνπλ γελλεζεί έσο θαη ην
1973), αλεμάξηεηα από ην αλ αλήθνπλ ζηε δύλακε ζσκαηείνπ κέινπο ηεο ΔΦΟΔπΑ, θαη
έρνπλ ή όρη δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο.
1.2. ηελ θαηεγνξία ησλ Αλεμαξηήησλ: Αζιεηέο θαη Αζιήηξηεο Έιιελεο πνιίηεο,
αλεμαξηήηνπ ειηθίαο νη νπνίνη δελ είραλ πνηέ Αζιεηηθό Γειηίν ζε σκαηείν
εγγεγξακκέλν ζηελ δύλακε ηεο ΔΦΟΔπΑ.
2. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο (Αλεμαξηήησλ & Βεηεξάλσλ) ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ
Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζπλεπάγεηαη απηνκάησο ηελ αλάιεςε από
κέξνπο ηνπο ηεο επζύλεο γηα ηελ Τγεία ηνπο.
3. Καηεγνξίεο:

4.
5.
6.
7.
8.

Βεη1. Βεηεξάλσλ 40 - 49 εηώλ
(γελλεζέληες 1964 - 1973
Βεη2. Βεηεξάλσλ 50-59
(γελλεζέληες 1954 - 1963)
Βεη3. Βεηεξάλωλ 60+
(γελλεζέληες έως θαη ηο 1953)
Αλ1. Αλεμαξηήησλ έσο 39 εηώλ
(γελλεζέληες 1974 θαη κεηά)
Αλ2. Αλεμαξηήηωλ 40-49 εηώλ
(γελλεζέληες 1964 – 1973)
Αλ3. Αλεμαξηήηωλ 50-59 εηώλ
(γελλεζέληες 1954 - 1963)
Αλ4. Αλεμαξηήησλ 60+
(γελλεζέληες έως θαη ηο 1953)
Ηκεξνκελία & Σόπνο: Κπξηαθή 8 Γεθεκβξίνπ 2013, Κιεηζηό Γπκλαζηήξην Γεκνηηθνύ
Αζιεηηθνύ Κέληξνπ Γήκνπ Σξίπνιεο (ηέξκα Καιαβξύησλ, GPS: 37o 31.381N, 22o 22.723E)
Ώξα Πξνζέιεπζεο: Από 0800 έσο 0900 (ην αξγόηεξν)
Κιήξσζε: ηελ εκέξα δηεμαγσγήο, ζην ρώξν ησλ αγώλσλ, ώξα 09:00
Ώξα Έλαξμεο: 9:30 π.κ.
Λήμε Γειώζεσλ: Παξαζθεπή 6/12/2013 ζην e-mail: ping-pong@otenet.gr, όπνπ πξέπεη
λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ζηνηρεία όπσο: Καηεγνξία (Βεη/1,2,3 ή Αλ/ 1,2,3,4),
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Δπώλπκν, Όλνκα, Ηκεξνκελία γέλλεζεο, Πόιε, Σειέθσλα (ηαζεξό & Κηλεηό), e-mail.
9. Αγσλίζκαηα: α) Απιό Αλδξώλ β) Απιό Γπλαηθώλ
10. ύζηεκα Γηεμαγσγήο: Οη αγώλεο ζα γίλνπλ ζε 12 ηξαπέδηα, ζε δάπεδν παξθέ. ηελ
πξώηε θάζε «ΠΟΤΛ» (όκηινη, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ αζιεηώλ ζηελ θάζε θαηεγνξία).
ηε ζπλέρεηα, ΑΠΛΟ ΝΟΚ ΑΟΤΣ. ύζηεκα Αγώλα: Ο θαιύηεξνο ησλ 5 ζεη (best of five).
Γηα θάζε θαηεγνξία ζα δηεμαρζνύλ θαη κηθξνί ηειηθνί γηα ηνλ 3 ν-4ν ληθεηή.
11. Καλνληζκνί Γηεμαγσγήο: Θα ηζρύζνπλ ν Γηεζλήο Καλνληζκόο Παηδηάο θαζώο θαη ν
Καλνληζκόο δηεμαγσγήο Δζσηεξηθώλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΦΟΔπΑ.
12. Μπαιάθηα: BUTTERFLY ***
13. Έπαζια: Κύπειιν, κεηάιιην ζηνπο πξώηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο (βι Παράρηεκα).
Μεηάιιηα γηα 2νπο, 3νπο θαη 4νπο.
14. Παξάβνιν πκκεηνρήο: 15€.
15. Λνηπέο Παξνρέο: ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ: Φπζηθνί ρπκνί, εκθηαισκέλα λεξά, θξνύηα, &
εδέζκαηα.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνπλ ζε θιήξσζε γηα 32 Γώξα: 1 (κία) ΓΩΡΔΑΝ 3ήκεξε
θαη 7 (επηά) ΓΩΡΔΑΝ 2ήκεξεο δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Αξθαδία, 20 (είθνζη) ζπζθεπαζίεο
δώξνπ 3 θηαιώλ νίλνπ ΔΜΔΛΗ θαη 4 αλαδσνγνληηηθα ιαζηίρσλ Life Expander ηεο
FALCO (προζθορά GPsports-Γηώργος Πεηρότεηιος)
16. Λνηπνί Όξνη:
16.1. Γηα λα ηζρύζνπλ νη παξαπάλσ αλαθεξόκελεο θαηεγνξίεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ην ειάρηζην 6
δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ θαηεγνξία θαη λα παξεπξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ ΔΞΙ (6) αζιεηέο
ζηελ θιήξσζε ησλ αγώλσλ. Με αξηζκό ζπκκεηνρώλ κηθξόηεξν ηνπ 6 ζηελ θαηεγνξία, ε
θαηεγνξία ζπγρσλεύεηαη κε ηελ ακέζσο κηθξόηεξε ή ηελ ακέζσο κεγαιύηεξε, αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ζε αξηζκό αζιεηώλ, θαη κεηά από ζπλελλόεζε ησλ παξόλησλ. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκό
ησλ γπλαηθώλ αζιεηξηώλ πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζα απνθαζηζηεί ηελ ώξα ηεο
θιήξσζεο θαη ν ηξόπνο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ.
16.2. Τα ολόκαηα ηωλ δειωκέλωλ αζιεηώλ ζα είλαη ήδε αλαρηεκέλα ζε πίλαθα, (ζύκθωλα κε ηης
σποβοιές θαηαζηάζεωλ ηωλ ελδηαθεροκέλωλ αζιεηώλ). Γηεσθρηλίδεηαη πως, εάλ θάποηος αζιεηήςαζιήηρηα δελ προζέιζεη έγθαηρα ζηο τώρο ηωλ αγώλωλ (έσο 09:00 ην αξγόηεξν) ώζηε λα
πηζηοποηήζεη ηελ παροσζία ηοσ κε σπογραθή ζε αλαρηεκέλο πίλαθα, κέλεη εθηός θιήρωζες θαη
αγώλωλ.

17. Πξώηεο Βνήζεηεο: Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα παξίζηαηαη Οκάδα
Δζεινληώλ/ακαξεηηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ, Παξαξηήκαηνο Σξίπνιεο.
18. Ιαηξηθή Κάιπςε: Από νκάδα γηαηξώλ, θίισλ ηνπ ΑΣ, ζε βάξδηεο.
19. Πιεξνθνξίεο: Καιέζηε 2710-556500 (16:00-20:00) ή 698-445-9999.
20. Τπνβνιέο ζπκκεηνρώλ: κόλν κε e-mail ζην: ping-pong@otenet.gr, απ’ όπνπ ζα ιάβεηε θαη
επηβεβαίσζε παξαιαβήο & θαηαρώξεζεο ηνπ αηηήκαηόο ζαο (γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα
θαιέζηε 2710-556500 ή 698-445-9999).
Δλεκέξσζε από ην site ηνπ .Α.Σ: www.tripolitennis.gr.

ΔΜΔΛΗ ΑΔ
Τηλ 210 6216811, 210 6218119

Οινοποιείο Νεμέας
Domaine Helios: 27460 20360, 27460 20361

www.semeliwines.gr
Semeli: Γιατί κάθε μέρα είναι μοναδική.
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Αγαπεηνί Φίινη & πλαζιεηέο
Γηα κηα αθόκε θνξά, ν ύιινγνο Αληηζθαίξηζεο Σξίπνιεο (.Α.Σ) θαη ν Γήκνο Σξίπνιεο
ζαο θαινύλ λα ζπκκεηάζρεηε καδηθά ζην «TRIPOLIS Ping-Pong OPEN 2013», θαη ζα
θάλνπκε ην θαιύηεξν δπλαηόλ ώζηε θαη απηή ε δηνξγάλσζε λα ηθαλνπνηήζεη πιήξσο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, θαη λα είλαη πξνάγγεινο πεξηζζόηεξν επηηπρεκέλσλ
δηνξγαλώζεσλ ζην κέιινλ, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ping-Pong ζηελ πεξηνρή καο, ζηνλ νκθαιό
ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζε απόζηαζε αλαπλνήο από ηελ Αζήλα θαη άιιεο πξσηεύνπζεο πόιεηο.
αο παξαθαιώ λα ελεκεξώζεηε επαξθώο ηνπο ζπλαζιεηέο ζαο, ώζηε λα θξνληίζνπλ γηα ηελ
έγθαηξε θη έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο. Διέγμηε ηηο ππνρξεώζεηο ζαο θαη δειώζηε κόλνλ θη εθόζνλ
είζηε ζίγνπξνη γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο.
ΥΡΗΙΜΑ ή ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΑ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟΤ
1. Η Αζιεηηθή ή Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα
2. Αηνκηθή Ραθέηα (ρσξίο εμνγθώκαηα, εζνρέο, ραξαθηέο, θζνξέο ζηελ επηθάλεηα ησλ
ειαζηηθώλ ή ζηνλ μύιηλν δίζθν. Λάζηηρα ρξώκαηνο Μαύξνπ-Κόθθηλνπ, εγθεθξηκέλα, κε
ζήκα ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο (ITTF). Αλαγξαθή ζπλζεκάησλ, απηνθόιιεηα θηι,
απαγνξεύνληαη.
3. ηε δηάξθεηα ηεο Πξνπόλεζεο ζην ρώξν αγώλσλ, επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε αζιεηηθή
θόξκα. ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, ελδπκαηνινγηθά, επηηξέπνληαη κόλν:
 Κνληνκάληθν Μπινπδάθη & Κνληό Παληεινλάθη (Τπνρξεσηηθά)
 Σα πξνβιεπόκελα παληεινλάθηα – κπινπδάθηα, λα είλαη ρξώκαηνο δηαθνξεηηθνύ
από εθείλν ηεο κπάιαο (ιεπθή) θαη ΜΑΣ (πξνηείλνληαη ζθνύξα ρξώκαηα).
 Αηνκηθή Ραθέηα (Τπνρξεσηηθή)
 Αηνκηθή Πεηζέηα (Υξήζηκε)
4. Δίζνδνο ζην μύιηλν παξθέ ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ΜΟΝΟ κε Αζιεηηθά ππνδήκαηα.
5. Απόζηαζε Σξίπνιε-Αζήλα 150Km. Οδηθό Γίθηπν Άξηζην & Αζθαιέο.
Υξόλνο άθημεο από Αζήλα (ΙΥ) 1h:30’. Υξόλνο άθημεο από Κόξηλζν (ΙΥ) 40’.
6. Μεηάβαζε κε ΚΣΔΛ Αξθαδίαο ΑΔ: 2h:00’. Γξνκνιόγηα: Πνιύ ππθλά.
Κξαηήζεηο-Πιεξνθνξίεο ΚΣΔΛ: 210-5153510, 2710-222560 (www.ktelarkadias.gr)
Κόζηνο εηζηηεξίνπ: 15,00€ (απιό) & 29,00€ (κε επηζηροθή)
Ο Επηδηαηηεηήο ηωλ αγώλωλ, κπνξεί λα επηηξέψεη άιινπ είδνπο ελδπκαζία, εάλ απηό
δεηεζεί από θάπνηνπο αζιεηέο.
Με αζιεηηθνύο ραηξεηηζκνύο,
γηα ην Γ. . ηνπ .Α.Σ

Αζαλάζηος Αργεηηάθες

Βαγγέιες Θεοδωρόποσιος
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

“Έπαζια Αξθαδηθήο Φηινμελίαο”
Αλάκεζα ζε ΟΛΟΤ ηνπο εθηόο Αξθαδίαο ζπκκεηέρνληεο, ζα θιεξσζνύλ νη εμήο 8 πξνζθιήζεηο
ΓΩΡΔΑΝ δηακνλώλ, γηα λα έρνπλ όινη νη θηινμελνύκελνη αζιεηέο εμίζνπ ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπλ
ηελ Αξθαδηθή Φηινμελία, ζηε κνλαδηθήο νκνξθηάο Οξεηλή Αξθαδηθή γε θαη ηελ μελνηαζηά κέζα ζην
Φπζηθό Αξθαδηθό Πεξηβάιινλ.
1) Γσξεάλ 3ήκεξε δηακνλή, γηα δύν άηνκα , ζην
πνιπηειέο μελνδνρείν GRAND VYTINA Hotel &
Suites. Η πξνζθνξά ζα ηζρύεη κέρξη ηνλ 31/5/2013,
θαη ην δσκάηηα ζα δηαηίζεηαη βάζεη δηαζεζηκόηεηαο,
θαη ζε δηάζηεκα εθηόο ενξηώλ & αξγηώλ .
GRAND VYTINA Hotel & Suites
Βυτίνα Αρκαδίας
Τηλ: 27950-22977, fax: 27950-22979
email: info@grand-vytina.gr

web: www.grand-vytina.gr

2) Γσξεάλ 2ήκεξε δηακνλή, γηα δύν άηνκα, ζην
μελνδνρείν PALATINO. Η πξνζθνξά ζα ηζρύεη κέρξη
ηνλ επηέκβξην 2013, θαη ην δσκάηην ζα δηαηίζεηαη
βάζεη δηαζεζηκόηεηαο.
PALATINO, Rooms & Apartments
Πνιπβίνπ 2, Σξίπνιε (Πιεζίνλ ζηαζκνύ ΟΔ)
Σει: 2710-241937-8 , Fax : 2710-241939
email: info@palatino-tripolis.gr

www.palatino-tripolis.gr

3) Γσξεάλ 2ήκεξε δηακνλή, γηα δύν άηνκα, ζην
μελνδνρείν ARCADIA HOTEL. Η πξνζθνξά ζα
ηζρύεη κέρξη ηνλ επηέκβξην 2013, θαη ην δσκάηην ζα
δηαηίζεηαη βάζεη δηαζεζηκόηεηαο.
ARCADIA HOTEL
Πιαηεία Κνινθνηξώλε, Σξίπνιε
Σει: 2710-225551-3, FAX: 2710-222464
email: sales@hotelarcadia.gr

www.hotelarcadia.gr

4) Γσξεάλ 2ήκεξε δηακνλή, γηα δύν άηνκα, ζηνn
Ξελώλα ΙΑΡΔΪΚΟ ΠΙΣΙ. Η πξνζθνξά ζα ηζρύεη
κέρξη ηνλ επηέκβξην 2013, θαη ην δσκάηην ζα
δηαηίζεηαη βάζεη δηαζεζηκόηεηαο.
Σν Ιζαξέτθν πίηη
Ίζαξη Αξθαδίαο
Σει: 27910-81200, 81300, FAX: 27910-81401
email: info@isareikospiti.gr

www.isareikospiti.gr
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5) Γσξεάλ 2ήκεξε δηακνλή, γηα δύν άηνκα, ζην
μελνδνρείν ΑΝΑΚΣΟΡΙΚΟΝ. Η πξνζθνξά
ζα ηζρύεη κέρξη ηνλ επηέκβξην 2013, θαη ην
δσκάηην ζα δηαηίζεηαη βάζεη δηαζεζηκόηεηαο.
HOTEL ANAKTORIKON
Δζλ Αληίζηαζεο 48 – ΣΡΙΠΟΛΗ
ΣΗΛ.: 2710 226545, FAX: 2710 222021
e-mail: anaktorikon@otenet.gr

www.anaktorikon.gr

6) Γσξεάλ
2ήκεξε
δηαλπθηέξεπζε
ζην
Ξελνδνρείν ALEX. H πξνζθνξά ζα ηζρύεη
κέρξη ην επηέκβξην 2013, θαηόπηλ
ζπλελλνήζεσο.
ALEX HOTEL
Βαζ Γεσξγίνπ Α’ - ΣΡΙΠΟΛΗ
2710-223465, 6977-334407
st-alex@otenet.gr

www.alexhotel.4ty.gr

7) 1ε Γσξεάλ 2ήκεξε δηαλπθηέξεπζε ζην λεόηεπθην
Παξαδνζηαθό
Ξελνδνρεηαθό
ζπγθξόηεκα
«ΝΔΦΔΛΔ». H πξνζθνξά ζα ηζρύεη κέρξη ην
επηέκβξην 2013 θαη ην δσκάηην ζα δηαηίζεηαη
βάζεη δηαζεζηκόηεηαο.
Nefeles Mainalon Resort
Καξδαξάο, 22002 Λεβίδη Αξθαδίαο
27960-22871, 27960-22771
res@nefelesmainalon.gr

www.nefelesmainalon.gr

8) 2ε Γσξεάλ 2ήκεξε δηαλπθηέξεπζε ζην λεόηεπθην
Παξαδνζηαθό
Ξελνδνρεηαθό
ζπγθξόηεκα
«ΝΔΦΔΛΔ». H πξνζθνξά ζα ηζρύεη κέρξη ην
επηέκβξην 2013 θαη ην δσκάηην ζα δηαηίζεηαη
βάζεη δηαζεζηκόηεηαο.
Nefeles Mainalon Resort
Καξδαξάο, 22002 Λεβίδη Αξθαδίαο
27960-22871, 27960-22771
res@nefelesmainalon.gr

www.nefelesmainalon.gr
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(Γώξα #9 έσο #12)
4 (ηέζζεξα) αλαδσνγνλεηηθά ιαζηίρσλ Life Expander ηεο FALCO, κηα προζθορά ηες
GPsports-Γηώργος Πεηρότεηιος

GPsports – Γηώξγνο Πεηξόρεηινο

Αηηωιηθού 76, 185 45Πεηραηάς
210-4620807, Kηλ: 6931-313654, Fax: 210-4620807
gpsports1@hotmail.com

www.gpsports.gr

(Γώξα #13 έσο #32)
20 (είθνζη) ζπζθεπαζίεο δώξνπ 3 θηαιώλ εμαηξεηηθνύ νίλνπ ΣΕΜΕΛΗ

ΔΜΔΛΗ ΑΔ
Τηλ 210 6216811, 210 6218119

Οινοποιείο Νεμέας
Domaine Helios: 27460 20360, 27460 20361

www.semeliwines.gr
Semeli: Γιατί κάθε μέρα είναι μοναδική
Semeli Μαντινεία Νασιάκος: Ένα ελληνικό κρασί στα Top 10 τοσ Αμερικάνικοσ Τύποσ
Μηα ιακπξή δηάθξηζε απέζπαζε ην εκβιεκαηηθό θξαζί ηεο εηαηξίαο Semeli Μαληηλεία Ναζηάθνο
2012, μερσξίδνληαο αλάκεζα ζηα 10 θνξπθαία ηνπ θόζκνπ, όπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ Ακεξηθάληθν
Τύπν.
Η επηινγή ησλ θξαζηώλ έγηλε από ηνπο δεκνζηνγξάθνπο νίλνπ πνπ αξζξνγξαθνύλ ζηηο
κεγαιύηεξεο εθεκεξίδεο ηεο Ακεξηθήο θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ζηελ ύιε ηνπο ζειίδεο γηα ην θξαζί
θαη ηε γεύζε.
Τν θξαζί Semeli Μαληηλεία Ναζηάθνο, είλαη ην κόλν ειιεληθό θξαζί πνπ θηγνπξάξεη κέζα ζε απηή
ηελ top-10 ιίζηα, ζηελ νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο «εμαηξεηηθό», απνιακβάλνληαο ηα ηξία ζηα ηξία
αζηέξηα πνπ ηνπ απνδίδνληαη. Σπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεηαη σο έλα «ιακπεξό θαη θξνπηώδεο θξαζί,
κε αξώκαηα ώξηκσλ θξνύησλ πνπ αθήλνπλ ζην ζηόκα ηε γεύζε ηνπ ήιηνπ...», ελώ ην ζρόιην
θαηαιήγεη κε ηελ δηαπίζησζε όηη «θάζε γνπιηά πξνθαιεί θαη έλα ρακόγειν».
Η δηάθξηζε απηή απνδεηθλύεη γηα κηα αθόκε θνξά ηελ πξνζήισζε ηεο εηαηξείαο Semeli ζηελ
πνηόηεηα θαη ηελ πίζηε ειιεληθέο πνηθηιίεο. Τν θξαζί Semeli Μαληηλεία Ναζηάθνο, πνηθηιία
Μνζρνθίιεξν, ζεσξείηαη σο κία από ηηο πην αμηόινγεο Μαληηλείεο πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ Ειιάδα
θαη έρεη απνζπάζεη πνιιά βξαβεία ζε αλαγλσξηζκέλνπο δηεζλείο δηαγσληζκνύ νίλνπ.
Τα θίλα θαη δπλαηά αξώκαηά ηνπ, ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο ηνπ Μνζρνθίιεξνπ, θαη ε
θξνπηώδεο γεύζε ηνπ, ην θαζηζηνύλ σο έλα από ηα πην αγαπεκέλα ιεπθά θξαζηά. Σπλνδεύεη ςάξηα
κε έληνλεο γεύζεηο, ζαιαζζηλά θαη λνζηηκηέο ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο, ελώ κπνξεί θάιιηζηα λα
ζεξβηξηζηεί θαη κε θξνύηα ή σο απεξηηίθ, ζηνπο 8ν – 10ν C.
Η εηαηξεία Semeli, κηα από ηηο ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελεο νηλνπαξαγσγηθέο εηαηξείεο ηεο
Ειιάδαο, παξάγεη θξαζηά πςειήο πνηόηεηαο, δηαηεξώληαο πάληα άξηζηε ηε ζρέζε πνηόηεηαο θαη πξνζηηήο ηηκήο.
Τα θξαζηά Semeli ζα ηα βξείηε ζε επηιεγκέλα εζηηαηόξηα θαη θάβεο.
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Ξελνδνρείν
ARCADIA HOTEL

1.

Πιαηεία Κοιοθοηρώλε

Δπηθνηλσλία
Σει: 2710-225551-3, FAX: 2710-222464
sales@hotelarcadia.gr

www.hotelarcadia.gr

HOTEL ALEX
2.

Γεωργίοσ Α΄ 26, Τρίποιε
www.alexhotel.4ty.gr

PALATINO Rooms & Appartments
3.

Ποισβίοσ 2, Τρίποιε

2710-223465, 225176
fax: 2710-223 466
st-alex@otenet.gr

2710 241937-8
info@ palatino-tripolis.gr

www. palatino-tripolis.gr

HOTEL ANAKTORIKON
4.

Δζλ Αληίζηαζες 48, Τρίποιε
www.hotelsarcadia.gr

Nefeles Mainalon Resort
5.

Καρδαράς, 22002 Λεβίδη Αρθαδίας
www.nefelesmainalon.gr

Σει: 2710-226545,
Fax: 2710-222021
anaktorikon@otenet.gr

Σει: 27960-22871, 27960-22771
res@nefelesmainalon.gr
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