Μετακίνηση μελών του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
εν όψει της 8ης Γενικής Συνέλευσης (8/2/2019) στις 16.00
Για τη διευκόλυνση της μετακίνησής σας, το Ξ.Ε.Ε. έχει εξασφαλίσει εκπτώσεις
από τις κάτωθι εταιρείες:
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ
BLUE STAR FERRIES
SUPERFAST FERRIES
ANEK LINES

MINOAN LINES
KEFALONIA LINES

ANEK LINES (Γραμμές Κρήτης και Αδριατικής)
Οι Γραμμές Κρήτης & Αδριατικής (ANEK LINES -BLUE STAR FERRIESSUPERFAST FERRIES) παρέχει έκπτωση 30% επί του ισχύοντος
ναυλολογίου, στις μετακινήσεις των ξενοδόχων-μελών του ΞΕΕ, στις
γραμμές Κρήτης καθώς και στα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους, στο διάστημα
από 06/02/2019 έως 10/02/2019 για την πραγματοποίηση της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης των Ξενοδόχων, στις 8/02/2019 στην Αθήνα.
Παρακαλούμε, οι κρατήσεις θέσεων, να γίνονται έγκαιρα, σε ένα από τα
ακόλουθα πρακτορεία της κοινοπραξίας:
-Αθήνα, ANEK LINES – BLUE STAR FERRIES, τηλ: 210-8919800
-Πειραιάς, ANEK LINES, Ακτή Κονδύλη 24, τηλ: 210-4197510 και 2104197420
-Πειραιάς, GELASAKIS SHIPPING & TRAVEL, Αριστείδου 6, τηλ: 2104222440
-Ηράκλειο, ANEK LINES – BLUE STAR FERRIES, Λεωφ. Δημοκρατίας 11,
τηλ: 2810-308000
-Χανιά, ΑΝΕΚ LINES – Πλ. Σοφ. Βενιζέλου, τηλ. 28210-27500.
Τα εισιτήρια θα πρέπει να αναφέρουν το ORDER NO: 18/1336/O30/LK,
απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοσή τους είναι η επίδειξη της
πρόσκλησης την οποία θα τους αποστείλετε, και δεν επιτρέπεται η αλλαγή της
ημερομηνίας ταξιδιού ή η μετατροπή τους σε OPEN.
ATTICA GROUP (Superfast Ferries, BlueStar Ferries, Hellenic
Seaways)
Οι γραμμές Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Β.Α. Αιγαίου προσφέρουν
έκπτωση 30% στις μετακινήσεις των ξενοδόχων-μελών του Ξ.Ε.Ε. για την
ετήσια γενική συνέλευση στις 8/02/2019. Η έκπτωση ισχύει για τα μέλη του
Ξ.Ε.Ε. καθώς και για τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους.
Οι κρατήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από το τμήμα Call Center της
εταιρείας στο τηλέφωνο 210-8919800 καθώς και από τα κατά τόπους λιμενικά
μας γραφεία.

Για την έκδοση των εισιτηρίων οι ξενοδόχοι-μέλη του Ξ.Ε.Ε. πρέπει να
επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμενικά γραφεία της εταιρείας (ακολουθεί
λίστα). Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της έκπτωσης είναι η επίδειξη
της σχετικής πρόσκλησης για τα δρομολόγια από 8/02/2019 έως και
11/02/2019.
Κατά τόπους λιμενικά γραφεία ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
http://www.grhotels.gr/genikisineleusi2019/HSW.pdf
MINOAN LINES

KEFALONIA LINES

