
Μετακίνηση μελών του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 
εν όψει της 9ης Γενικής Συνέλευσης (7/2/2020) στις 16.00 

 
 
 

 
Για τη διευκόλυνση της μετακίνησής σας, το Ξ.Ε.Ε. έχει εξασφαλίσει εκπτώσεις 

από τις κάτωθι εταιρείες : 
 Α Κ ΤΟ ΠΛΟ Ϊ Κ ΩΣ  
BLUE STAR FERRIES 
SUPERFAST FERRIES 
ANEK LINES 
MINOAN LINES  

 
 
 

ANEK LINES (Γραμμές  Κρήτης  και  Αδριατικής)  
 

Η Κοινοπραξία ANEK LINES & BLUE STAR FERRIES προσφέρει στα μέλη του ΞΕΕ για τη 
μετακίνησή τους στις Γραμμές Κρήτης έκπτωση 30% σε οικονομική θέση, 
αριθμημένα καθίσματα και καμπίνες σε όλες τις κατηγορίες, εκτός LUX καθώς και 
στα ΙΧ οχήματά τους, αναλόγως διαθεσιμότητας από 05/02/2020 έως 09/02/2020. 
Τα εισιτήρια θα αναγράφουν το ORDER No : 20/1/Ο30/AKL και θα 
παραλαμβάνονται με την επίδειξη ανάλογης πρόσκλησης. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή 
της ημερομηνίας ταξιδιού ή η μετατροπή τους σε OPEN. 
Τα εισιτήρια θα εκδίδονται μόνο στα κεντρικά πρακτορεία της εταιρείας : 

Call Center 210-8919200 

-Πειραιάς,   ANEK   LINES,   Ακτή   Κονδύλη   24,   τηλ:   210-4197510-512   και   Let’s 
Tour/Gelasakis Shipping and Travel, Αριστείδου 6, τηλ. 210-4222440. 

-Σούδα (ANEK LINES-BLUE STAR FERRIES, Πλ. Σούδας, τηλ. 28210-80050. 

-Ηράκλειο, ANEK LINES – BLUE STAR FERRIES, Λεωφ. Δημοκρατίας 11, τηλ: 2810- 
308000 

 
 
 

ATTICA GROUP (Superfast Ferries, BlueStar Ferries, Hellenic Seaways) 
 

Η Εταιρεία παρέχει έκπτωση 30% στις μετακινήσεις των ξενοδόχων-μέλη του ΞΕΕ 
στις  γραμμές  Κυκλάδων,  Δωδεκανήσου, Β.Α.  Αιγαίου,  Σποράδων  και 
Αργοσαρωνικού από 05/02/2020 έως και 10/02/2020. 
Η έκπτωση ισχύει για τα μέλη του ΞΕΕ καθώς και για τα ΙΧ οχήματά τους. 
Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  παροχή  της  έκπτωσης  είναι  η  επίδειξη  της 
σχετικής πρόσκλησης. 
Οι κρατήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στο CALL CENTER της εταιρείας στο 
τηλέφωνο 210-8919800 και στα κατά τόπους λιμενικά γραφεία (παρέχεται λίστα). 



MINOAN LINES 
 
Οι Μινωικές Γραμμές παρέχουν έκπτωση 50% στα εισιτήρια των Ξενοδόχων-Μελών 
του ΞΕΕ & έκπτωση 30% στα Ι.Χ. οχήματά τους που θα διακινηθούν με πλοία της 
εταιρείας στη γραμμή ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Φεβρουάριος2020). Η 
παραπάνω έκπτωση ισχύει για όλες τις κατηγορίες θέσεων εκτός από Deck & VIP 
Seats και δεν είναι αρθοιστική. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύει η έκπτωση 
είναι :  

Η επίδειξη της σχετικής πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση. 

Η κράτηση θέσεων, η έκδοση και η παραλαβή να γίνει από τα παρακάτω κεντρικά & 
λιμενικά πρακτορεία της εταιρείας : 

Πρακτορείο Κ.Γ. Ηρακλείου : 25ης Αυγούστου 17 (τηλ. 2810-399899, 2810-229602 
και 8011175000 από σταθερό). 

Πρακτορείο Πειραιά : Θερμοπυλών 6-10 Πειραιάς (τηλ. 210-4145744 και 801117500 
από σταθερό). 

Πρακτορείο Αθήνας : Πανεπιστημίου 59 & Ε.Μπενάκη, Ομόνοια (τηλ. 210-3376910) 

Πρακτορείο Λιμένος Ηρακλείου : Νέος επιβατικός Σταθμός (τηλ. 2810-330198) 

Πρακτορείο Λιμένος Πειραιά :  Πύλη Ε2 (τηλ. 210-4080028) 
 
 
 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της έκπτωσης είναι η επίδειξη της 
σχετικής πρόσκλησης για τα δρομολόγια από 5/02/2020 έως και 9-10/02/2020. 

 
 

Κατά τόπους λιμενικά γραφεία  ΔΕΙΤ Ε  ΕΔΩ  
https://www.grhotels.gr/genikisineleusi2020/HSW.pdf 

https://www.grhotels.gr/genikisineleusi2020/HSW.pdf
http://www.grhotels.gr/genikisineleusi2020/HSW.pdf

