
 

 

Ετήσια Συνδρομή FORTY LOVE  

Κόστος : 750 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΩΡΕΑΝ : 

 Χρήση Ανοιχτών Γηπέδων  

 Χρήση Πισίνας 

 Χρήση Γυμναστηρίου 

 Χρήση Αποδυτηρίων & LOCKERS 

 

 1 δείπνο δύο ατόμων στο εστιατόριό μας (μόνο για νέα μέλη) 

 1 συνεδρία Διατροφής – Λιπομέτρησης (μόνο για νέα μέλη) 

 1 μασάζ διάρκειας 50 λεπτών (μόνο για νέα μέλη) 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: 

 50% Έκπτωση στη χρέωση του Κλειστού Γηπέδου 

 25% Έκπτωση στη χρέωση των φώτων για τις βραδινές ώρες (3€ / άτομο) 

 Κόστος ιδιαίτερων μαθημάτων τένις  

1. 30,00€ περιλαμβάνει προπονητή & γήπεδο (χωμάτινο ή μοκέτα όλες τις ώρες) 

2. 40,00€ περιλαμβάνει προπονητή & γήπεδο (κλειστό για κρατήσεις έως τις 16:00) 

3. 45,00€ περιλαμβάνει προπονητή & γήπεδο (κλειστό για κρατήσεις από τις 16:00 κ μετά) 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ : 

 Κρατήσεις έως και 5 μέρες νωρίτερα στη γραμματεία ή μέσω τηλεφώνου 

 Πραγματοποίηση επόμενης κράτησης μόνο μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας κράτησης 

 Διάρκεια για μονό παιχνίδι : 1 ώρα , Διάρκεια για διπλό παιχνίδι : 1,5 ώρα  

Εάν ολοκληρώνοντας την κράτηση υπάρχει διαθεσιμότητα  επεκτείνεται η κράτηση 

δωρεάν. Δυνατότητα για  επιπλέον ώρα κράτησης εξ αρχής  με την αντίστοιχη χρέωση. 

 Έγκυρη ακύρωση έως 3 ώρες (αλλιώς υπάρχει επιβάρυνση ½ γηπέδου) 

 Για τις πρωινές κρατήσεις του ΣΚ (9:00-12:00) έγκυρη ακύρωση έως τις 19:00 το απόγευμα 

τις προηγούμενης μέρας 

 

 



 

 

Πρωινή Ετήσια Συνδρομή  

Κόστος : 550 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΩΡΕΑΝ : 

 

 Χρήση Ανοιχτών Γηπέδων (μέχρι τις 17:00) 

 Χρήση Πισίνας 

 Χρήση Γυμναστηρίου 

 Χρήση Αποδυτηρίων & LOCKERS 

 

 1 δείπνο δύο ατόμων στο εστιατόριό μας (μόνο για νέα μέλη) 

 1 συνεδρία Διατροφής – Λιπομέτρησης (μόνο για νέα μέλη) 

 1 μασάζ διάρκειας 50 λεπτών (μόνο για νέα μέλη) 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: 

 50% Έκπτωση στη χρέωση του Κλειστού Γηπέδου έως τις 17:00 

 Κόστος ιδιαίτερων μαθημάτων τένις  

1. 30,00€ περιλαμβάνει προπονητή & γήπεδο (χωμάτινο ή μοκέτα όλες τις ώρες) 

2. 40,00€ περιλαμβάνει προπονητή & γήπεδο (κλειστό για κρατήσεις έως τις 16:00) 

3. 45,00€ περιλαμβάνει προπονητή & γήπεδο (κλειστό για τις κρατήσεις 16:00 -17:00) 

ΝΕΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΕΝΙΣ 

 

 

                 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΩΡΕΑΝ : 

 Χρήση Ανοιχτών Γηπέδων  

1 ώρα ημερησίως για μονό παιχνίδι 

ή 1 & ½ ώρα ημερησίως για διπλό παιχνίδι 

καθημερινά κατόπιν διαθεσιμότητας* 
 

 Χρήση Πισίνας 

 Χρήση Γυμναστηρίου 

 Χρήση Αποδυτηρίων  

*Επόμενη κράτηση γίνεται έπειτα από την ολοκλήρωση της 

προηγούμενης 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: 

 50% Έκπτωση στη χρέωση του Κλειστού 

Γηπέδου 

 25% Έκπτωση στη χρέωση των φώτων για τις 

βραδινές ώρες (3€ / άτομο) 

 

Κόστος : 80 € 


