
 

 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το συγκεκριμένο μήνυμα απευθύνεται αποκλειστικά στο πρόσωπο ή στον οργανισμό που 
αναφέρεται ως παραλήπτης και πιθανόν να περιέχει απόρρητες πληροφορίες που δεν πρέπει να γνωστοποιηθούν. Εάν δεν είστε ο 
προοριζόμενος παραλήπτης ή ο αρμόδιος υπάλληλος για την παράδοση του μηνύματος στον προοριζόμενο παραλήπτη, σας 
γνωστοποιούμε ότι η οποιαδήποτε διάδοση, διανομή ή αντιγραφή του συγκεκριμένου μηνύματος απαγορεύεται αυστηρά. Εάν έχετε 
λάβει αυτό το μήνυμα εκ παραδρομής, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα τηλεφωνικώς (με δική μας χρέωση εάν 
απαιτείται), και μας επιστρέψετε το πρωτότυπο μήνυμα ταχυδρομικώς ή εναλλακτικά καταστρέψτε το. 
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Λυσικράτους 1–7 & Ευριπίδου, 17674, Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ: +30 210 8919820, Φαξ: +30 210 8919829 

www.superfast.com - www.bluestarferries.com 

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & MARKETING ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
   

      
ΠΡΟΣ  : ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΡ. ΦΑΞ  : lesvosmtb@gmail.co

m 

ΥΠ’ ΟΨΙΝ : κ. Ι. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΗΜ/ΝΙΑ : 24/03/2017 

ΑΠΟ  : Γ. ΣΑΚΕΛΛΗ ΣΕΛΙΔΕΣ : 02 

ΚΟΙΝ/ΣΗ : κ. Δ. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟ 

κ. Κ. ΛΕΜΠΕΣΗ 

κ. Χ. ΓΡΗΓΟΡΑ 

κ. Ν. ΧΑΤΖΗ 

-ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : GS/ka/AD/252/17 

      

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

   

Αγαπητέ κύριε Λασκαρίδη, 
 
Σε συνέχεια του από 08/03/2017 αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας 
παρέχει έκπτωση 40% στην μετακίνηση 20 ατόμων από Πειραιά προς Μυτιλήνη με 
επιστροφή, καθώς και έκπτωση 30% στην μετακίνηση 10 ατόμων από Χίο προς 
Μυτιλήνη με επιστροφή στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Brevet Λέσβου. Η έκπτωση 
παρέχεται αναλόγως διαθεσιμότητας και ισχύει για το διάστημα 24-31/05/2017. 
 
Για τις κρατήσεις θέσεων και την έκδοση εισιτηρίων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε 
έγκαιρα, τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρησή σας, με το λιμενικό μας 
γραφείο στην Μυτιλήνη, PICOLO TRAVEL & TOURISM, τηλ. 22510 27000 ή με το 
λιμενικό μας γραφείο στον Πειραιά, GIOVANTI, τηλ. 210 4119171 ή με το λιμενικό μας 
γραφείο στην Χίο, MICHALAKIS TRAVEL, τηλ. 22710 40070. Για κρατήσεις θέσεων και 
έκδοση εισιτηρίων την ημέρα της αναχώρησης του πλοίου δεν θα είναι δυνατή η παροχή 
της έκπτωσης. 
 
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την προβολή της Εταιρείας μας και όπως μας 
αποστείλετε οτιδήποτε σχετικό για το αρχείο μας. 
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Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην διοργάνωση του αγώνα. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Για την Blue Star Ferries 

 
Γ. Σακέλλης 
Marketing & Advertising Coordinator 
Γραμμές Εσωτερικού 


