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14ο Κύπελλο Kendo Θεσσαλονίκης 
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 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

 
Το αεροδρόμιο εξυπηρετείται από τις γραμμές 01Χ & 01Ν (ΚΤΕΛ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ). 

Πληροφορίες γραμμής Νο 01Χ 

Πληροφορίες γραμμής Νο 01Ν (Νυχτερινό) 

Όσοι θα επιλέξουν να μείνουν στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γραμμές 

Νο 01Χ & 01Ν, και εξέρχονται στη στάση Κρικέλα. 

 

 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Η γραμμή που εξυπηρετεί το Αθλητικό Κέντρο της Μ.Ε.Ν.Τ. είναι η γραμμή 11. Πληροφορίες για τη 

γραμμή στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://oasth.gr/#el/masterinfo/list/33/1/ 

Το χώρο άθλησης της Χ.Α.Ν.Θ. εξυπηρετούν οι γραμμές 3Κ, 5, 6, 12, 33 & 58. Πληροφορίες για τις 

γραμμές στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://oasth.gr/#el/stopinfo/screen/1157/ 

 

 

 ΔΙΑΜΟΝΗ 

 

Α) Α.Σ. Ατραπός 

 
Διεύθυνση: Βλαχερνών 12 (Βυζάντιο), Τ.Κ. 55133 ( Στάση Κρικέλα ) 

Συντεταγμένες: 40°35'12.2"N 22°57'37.3"E (40.586727, 22.960363) 

Όσοι ενδιαφέρονται να μείνουν στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου να το δηλώσουν στο αντίστοιχο πεδίο 

στη φόρμα συμμετοχής τους (απαραίτητος υπνόσακος). 

Όσοι αθλητές χρειάζονται μεταφορικό μέσο παρακαλούνται να το δηλώσουν στη φόρμα συμμετοχής και 

οι διοργανωτές θα φροντίσουν να τους εξυπηρετήσουν. 

http://www.kendo.gr/
mailto:info@kendo.gr
http://oasth.gr/#el/routeinfo/list/61/12/73/
http://oasth.gr/#el/routeinfo/list/146/74/73/
http://oasth.gr/#el/masterinfo/list/33/1/
http://oasth.gr/#el/stopinfo/screen/1157/


Εναλλακτικά, για όσους διαθέτουν δικό τους όχημα: 

 

10’ με το αυτοκίνητο προς τη Μ.Ε.Ν.Τ. 

 

 
 

 

10’ με το αυτοκίνητο προς τη Χ.Α.Ν.Θ. 

 

 
 

 

 



Σημείωση: Η κράτηση στο ξενοδοχείο είναι αποκλειστικά ευθύνη των αθλητών οι οποίοι θα πρέπει να 

επισημαίνουν τη συμμετοχή τους στο 14
ο
 Κύπελλο Kendo Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δικαιούνται τις 

αναγραφόμενες τιμές. 

 

 

Β) Ξενοδοχείο Queen Olga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 44, T.K. 54641 

Συντεταγμένες: 40°36'45.1"N 22°57'13.7"E (40.612518, 22.953807)  

 2310 824621 

 

Προσφορά διανυκτέρευσης:  

Μονόκλινο : 50€        Δίκλινο : 70€        Τρίκλινο : 90€ 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το πρωινό. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται 

σε 1,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 

 

Για κρατήσεις επικοινωνείτε στο email reservations@queenolga.gr . 

 

Μετάβαση στους χώρους της διοργάνωσης: 

 

Παρακαλούνται οι αθλητές που χρειάζονται μεταφορικό μέσο να το δηλώνουν στη φόρμα συμμετοχής 

και οι διοργανωτές θα φροντίσουν να τους εξυπηρετήσουν. 

mailto:reservations@queenolga.gr


Εναλλακτικά, για όσους διαθέτουν δικό τους όχημα: 

 

11' με το αυτοκίνητο προς τη Μ.Ε.Ν.Τ. 

 

 
 

3’ με το αυτοκίνητο προς τη Χ.Α.Ν.Θ. 

 

 



 
Γ) AirΒnΒ 

 

Άπειρες επιλογές καταλυμάτων μέσω της AirBnB στη γύρω περιοχή αλλά και στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης.  

Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης έκπτωσης των 25 € σε όσους αθλητές/αθλήτριες δε διαθέτουν ήδη 

λογαριασμό στην AirBnB και δεδομένου ότι το κόστος διαμονής τους θα ξεπεράσει τα 65 € συνολικά. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δημιουργήσετε ένα προφίλ στην AirBnB χρησιμοποιώντας το 

παρακάτω σύνδεσμο: www.airbnb.gr/c/konstantinosm749  

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της AirBnB επικοινωνήστε στο 6974810444 ή 

στο atrapos.sec@gmail.com  

 

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ 
στην ιστοσελίδα : www.kendo.gr 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Ματζάρας Κωνσταντίνος, Κιν.6974810444, e-mail: atrapos.sec@gmail.com  

http://www.airbnb.gr/c/konstantinosm749
mailto:atrapos.sec@gmail.com
http://www.kendo.gr/
mailto:atrapos.sec@gmail.com

