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Welcome to

Summer in Greece
Chapter 3

Σχετικά με εμάς
H Fitnessingreece είναι μια σύγχρονη δημιουργική ομάδα που
αποτελείται από προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής, business
coaches, συμβούλους επιχειρήσεων, οικονομολόγους και Tour
Operators. H Fitnessingreece δραστηριοποιείται στον χώρο
του τουρισμού ευεξίας και του αθλητικού τουρισμού. Τα στελέχη της
διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, καθώς από το 2015
έχουν διοργανώσει περισσότερες από 80 εκδηλώσεις με
συμμετέχοντες από 15 διαφορετικές χώρες.
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Event
Summer in Greece
Είναι ένα γεγονός αθλητικού τουρισμού το οποίο
πραγματοποιείται από το 2018 και έχουν συμμετάσχει
ασκούμενοι από 15 διαφορετικές χώρες. Συνδυάζει διακοπές,
προπόνηση, ευεξία, φαγητό, ποτό, διασκέδαση και την
ξεχωριστή ελληνική φιλοξενία

Τοποθεσία: Καλαμάτα
Η Καλαμάτα είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της
χερσονήσου της Πελοποννήσου, μετά την Πάτρα, στη νότια
Ελλάδα και η μεγαλύτερη πόλη της ομώνυμης διοικητικής
περιοχής. Ως πρωτεύουσα και κύριο λιμάνι της
περιφερειακής ενότητας της Μεσσηνίας, βρίσκεται κατά
μήκος του ποταμού Nedon στην κορυφή του Μεσσηνιακού
Κόλπου. Η Καλαμάτα φημίζεται ως η χώρα του
Καλαματιανού χορού και του εξαιρετικού ελαιόλαδου.

Πρόσβαση
Δύο ώρες από Αθήνα προς Καλαμάτα
Δρομολόγια κάθε 2 ώρες
Σαράντα λεπτά από Αθήνα

Ξενοδοχείο
Το ξενοδοχείο Elite City Resort σας
καλωσορίζει και σας υποδέχεται στην
όμορφη Καλαμάτα Μεσσηνίας, μία από τις
ομορφότερες πόλεις της Πελοποννήσου. Με
θέα το μαγευτικό Μεσσηνιακό Κόλπο,
μπορείτε να απολαύσετε τις πολυάριθμες και
πολυτελείς υπηρεσίες μας, σε έναν ευρύ
χώρο 35 στρεμμάτων, καθ όλη τη διάρκεια
του χρόνου.
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Το Elite City Resort και το άρτια
εκπαιδευμένο προσωπικό του, είναι στη
διάθεσή σας, προκειμένου να ικανοποιήσει
όλες σας τις ανάγκες. Ο συνδυασμός των
γήινων χρωμάτων της φύσης με το γαλάζιο
της
θάλασσας
και
οι
σύγχρονα
ανακαινισμένες
εγκαταστάσεις
με
τη
μοντέρνα αρχιτεκτονική και διακόσμηση,
μετατρέπει τη διαμονή ή την επίσκεψή σας
σε μια απολαυστική εμπειρία.
To Elite City Resort, προκειμένου να σας
προσφέρει την ποιότητα και τις υπηρεσίες
που απαιτούνται για την καλύτερη και πιο
άνετη διαμονή σας, έχει δημιουργήσει δύο
χώρους καταλυμάτων και φιλοξενίας, το Elite
City Hotel και τα Elite Villas.

Περιλαμβάνονται
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων ( Elite City Resort )
• Πλούσιο πρωινό και βραδινό σε μπουφέ
• Ημερήσια Εκδρομή σε Στούπα και Καρδαμύλη
• Συμμετοχή σε όλο το πλούσιο fitness πρόγραμμα
• Συμμετοχή στις θεματικές βραδιές ( Η κατανάλωση αλκοόλ, αναψυκτικών φαγητών
κλπ, στις συγκεκριμένες βραδιές, είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με επιπλέον
χρέωση, η οποία καταβάλλεται στο εκάστοτε μέρος)
• Έμπειροι Έλληνες προπονητές, χορευτές και καθηγητές φυσικής αγωγής με γνώσεις
πρώτων βοηθειών
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Τουριστικός οδηγός στα Ελληνικά

Δεν Περιλαμβάνονται
• Οποιαδήποτε μεταφορά από Αθήνα
• Ποτά, αναψυκτικά, αλκοόλ, αφεψήματα κλπ
• Μεσημεριανό
• Εξατομικευμένες υπηρεσίες (Personal Training, Massage)
• Οι φόροι διαμονής του ξενοδοχείου (3,00 € ανά δωμάτιο)
• Οι έξτρα υπηρεσίες του ξενοδοχείου (πχ. Spa, Massage)
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• Ότι ΔΕΝ αναφέρεται στο ανωτέρω πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/06
• 17:00
• 17:45
• 18:30
• 17:45
• 18:30
• 19:00

Dance 4all | Επίπεδο: Εύκολο - Εισαγωγικό | Αίθουσα: Nautilus
Dance | Επίπεδο: Δύσκολο | Αίθουσα: Nautilus
Cross Training | Επίπεδο: Εύκολο - Μεσαίο | Αίθουσα: Nautilus
Yoga | Επίπεδο: Εύκολο - Μεσαίο | Ελαιώνας
Pilates for Core | Επίπεδο: Εύκολο - Μεσαίο | Ελαιώνας (30΄)
Aqua Aerobic | Επίπεδο: Εύκολο | Πισίνα

• 19:30 – 22:00 Παρέχεται βραδινό για όσους έχετε επιλέξει ημιδιατροφή
• 22:30 έως το πρωί… Beach Party στο Thalassa (Ναυαρίνου 135)

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/06
• 07:00 – 10:30 Πρωινό σε μπουφέ
• 08:00 Yoga | Επίπεδο: Εύκολο - Μεσαίο | Ελαιώνας
• 10:30 Aqua Aerobic | Επίπεδο: Εύκολο | Πισίνα
• 11:15 Pilates | Επίπεδο: Εύκολο - Μεσαίο | Ελαιώνας
• 11:15 Dance | Επίπεδο: Δύσκολο | Αίθουσα: Nautilus
• 13:00
• 14:00
• 17:30
• 17:40
• 19:15

Αναχώρηση με λεωφορείο για Καρδαμύλη - Στούπα
Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο στη Στούπα και δραστηριότητες
Αναχώρηση για Καρδαμύλη
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και βόλτα στην Καρδαμύλη
Αναχώρηση και Επιστροφή στο Ξενοδοχείο

• 20:15 Stretching | Επίπεδο: Εύκολο | Ελαιώνας (30΄)
• 19:30 – 22:00 Παρέχεται βραδινό για όσους έχετε επιλέξει ημιδιατροφή
• 22:30 έως το πρωί… Party στο EGO! Όλοι μαζί παρέα!

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/06
• 07:00 – 10:30 Πρωινό σε μπουφέ
• 08:00 Pilates | Επίπεδο: Εύκολο - Μεσαίο | Ελαιώνας
• 08:45 Outdoor Training | Επίπεδο: Εύκολο - Μεσαίο | Ελαιώνας
• 09:30 Training 4all | Επίπεδο: Εύκολο-Εισαγωγικό | Ελαιώνας
• 10:30 Αqua Aerobic | Επίπεδο: Εύκολο | Πισίνα
• 11:15 Quiz Γνώσεων – Team Building | Αίθουσα: Nautilus
3 νικητές θα κερδίσουν πλούσια δώρα!
• 12:00 Dance | Επίπεδο: Δύσκολο | Αίθουσα: Nautilus
• 12:45 Dance | Επίπεδο: Δύσκολο | Αίθουσα: Nautilus
• 17:00 Training 4all | Επίπεδο: Εύκολο - Εισαγωγικό | Αίθουσα: Nautilus
• 17:45 Yoga | Επίπεδο: Eύκολο | Αίθουσα: Nautilus
• 18:30 The last dance | Επίπεδο: Εύκολο | Αίθουσα: Nautilus

BONUS
Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
• Μπάσκετ
• Τένις
• Πισίνα
• Παραλία
(οι ξαπλώστρες είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες του Summer)

Το πρόγραμμα είναι προαιρετικό!
Η Fitnessingreece διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα λόγω απρόβλεπτων παραγόντων χωρίς να ενημερώσει πρώτα τους συμμετέχοντες. Οι αλλαγές γίνονται πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων.

Προτεινόμενος Εξοπλισμός
Το πιο σημαντικό!
Διάφορα
Υποδήματα
Ρούχα
• Για άθληση
• Για βραδινή έξοδο
• Για κάθε μέρα
• Για παραλία

• Αθλητικά
• Καλά
• Παραλίας

• Αντιηλιακά
• Καπέλο

Απαραίτητα
• Συγκεκριμένη
φαρμακευτική αγωγή
• Φόρμα συμμετοχής
στη διοργάνωση

• Την καλύτερη μου διάθεση

Σε φαντάζεσαι μαζί μας;

Pricelist

Οι τιμές ισχύουν έως τις 15/05! Μετά θα υπάρχει αύξηση 40 ευρώ σε κάθε επιλογή!
2 Νύχτες / 3 Ημέρες

3 Νύχτες / 4 Ημέρες

2 Νύχτες / 3 Ημέρες

3 Νύχτες / 4 Ημέρες

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ - ΒΡΑΔΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ - ΒΡΑΔΙΝΟ

Δίκλινο Δωμάτιο

Δίκλινο Δωμάτιο

Δίκλινο Δωμάτιο

Δίκλινο Δωμάτιο

€205

Text
€265

Text
€235

Text
€305

Τιμή / Άτομο

Τιμή
/ Άτομο
Content

Τιμή
/ Άτομο
Content

Τιμή
/ Άτομο
Content

Τρίκλινο Δωμάτιο

Τρίκλινο Δωμάτιο

Τρίκλινο Δωμάτιο

Τρίκλινο Δωμάτιο

$235
€195

$100
€230

$150
€225

$120
€265

Content
Τιμή
/ Άτομο

Content
Τιμή
/ Άτομο

Content
Τιμή
/ Άτομο

Content
Τιμή
/ Άτομο

Μονόκλινο Δωμάτιο

Μονόκλινο Δωμάτιο

Μονόκλινο Δωμάτιο

Μονόκλινο Δωμάτιο

€275

€355

€305

395

Τιμή / Άτομο

Τιμή / Άτομο

Τιμή / Άτομο

Τιμή / Άτομο

Τρόπος Πληρωμής
€
Πληρωμή με μετρητά

Πληρωμή με e-banking

Η πληρωμή με μετρητά
πραγματοποιείται στα
γραφεία της εταιρείας

Η πληρωμή με e-banking
πραγματοποιείται με
μεταφορά χρημάτων
στους λογαριασμούς της
εταιρείας
•

Το νόμισμα αφορά
αποκλειστικά το Ευρώ
• Πιθανές χρεώσεις από
συναλλαγματικές ισοτιμίες
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον
αγοραστή

Δημιουργώντας σχέσεις αξίας
Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμμετέχετε στις διοργανώσεις μας
• Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι έχετε διαβάσει και έχετε κατανοήσει το
παρόν πρόγραμμα, και συμφωνείτε πλήρως με τα αναγραφόμενα.
• Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Όρους
Συμμετοχής οι οποίοι υπάρχουν στο site μας
• Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία σας
επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων, και καταθέτοντας προκαταβολή ή
εφάπαξ το ποσό το οποίο θα συμφωνηθεί και εντός της χρονικής προθεσμίας
που θα σας δοθεί από το τμήμα πωλήσεων
• Η πληρωμή γίνεται είτε με χρήση μετρητών, είτε μέσω webanking, είτε με
χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας με εφάπαξ χρέωση.
• Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο
σχετίζεται με ταξιδιωτικά έγγραφα (covid, rapid test, self test, pcr, green pass,
ταυτότητα, διαβατήριο)
• Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική της
εταιρείας , πολιτική ακυρώσεων κλπ, θα βρείτε στους όρους χρήσης

“Να θυμάσαι”
Η Fitnessingreece επενδύει σε μακροχρόνιες
σχέσεις αξίας, για αυτόν ακριβώς το λόγο δεν σας
κρύβουμε δυσάρεστες εκπλήξεις ούτε ψιλά γράμματα
στη συμφωνίας μας. Αν νιώθετε ότι δεν έχετε κατανοήσει
κάτι επαρκώς, επικοινωνήστε μαζί μας.
Με εκτίμηση,
Η ομάδα μας!

