Τιµοκατάλογος Καρτών - Εισιτηρίων
Χιονοδροµικής Περιόδου 2019-2020

120€
200€

Εκπτωτική κάρτα είκοσι (20) µονάδων ανοικτών
ηµεροµηνιών. Επισηµαίνεται ότι η εξαργύρωση των
πόντων γίνεται ως εξής: µία (1) µονάδα για τις ηµέρες
χαµηλής περιόδου και δύο (2) µονάδες για τις
ηµέρες υψηλής περιόδου.

Καρτα
20 Μονάδων

των 20 ατόµων.)

Κελάρια
Χιονοδρόµοι
high season

low season

30€ 20€

low season

15€ 10€

25€

high season

20€

10€

*

Eπισκέπτες

Χιονοδρόµοι

Eπισκέπτες

Χιονοδρόµοι

50€ /
έκαστο

8€

Ετήσια κάρτα

Επαγγελµατική κάρτα
∆ασκάλου Χιονοδροµίας

450€

600€

**

120€*/
έκαστο

25€ 15€

Β’ περίπτωση

Περιλαµβάνει έναν ενήλικα και τα παιδιά έως 17 ετών, µε
νοµιµοποιητικό έγγραφα το πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.

high season

low season

70€ 50€
Κάρτες συνεχούς ηµεροµηνίας

*

Εννιαήµερο
*

160€

400€

Ετήσιο

high season

9 ΗΜΕΡΕΣ

Τριήµερη
(ΠΣΚ ή ΣΚ∆)

Εννιαήµερη

65€

150€

Ηµερήσιο

*

Μαθητική
Ετήσια

Τριήµερο Εννιαήµερο
*

50€ 40€ 120€
high season

low season

Εκπτωτικά

Χιονοδρόµοι

*

3 ΗΜΕΡΕΣ

Ηµερήσιο

1.200€

20€ 15€

250€

Ετήσια για µαθητές
6-17 ετών

50€

low season

Τριήµερο
ΕΟΧΑ
Ετήσια

200€

Ετήσια για ΕΟΧΑ &
Φυτώρια συλλόγων

*

340€

Ετήσιο

900€

low season

high season

10€

Συµµετέχοντες σε
αγώνες ΕΟΧΑ | Παιδιά
έως 5 ετών | Βετεράνοι
>75 ετών | ΑΜΕΑ(>80%) |
Συνοδοί group

5€

Ωράριο λειτουργίας

7 ηµέρες/εβδοµάδα
Καθηµερινές

Επισκέπτες

350€

*

120€
Εννιαήµερο
Φυτώρια
Ετήσια

high season

Επισκέπτες

Ειδικές Εκπτώσεις

Α’ περίπτωση

Τριήµερο

(άφιξη µετά τις 12)

Χιονοδρόµοι

Περιλαµβάνει δύο ενήλικες και τα παιδιά έως 17 ετών, µε
νοµιµοποιητικό έγγραφα το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ηµερήσιο

Έκπτωση µισής µέρας

9µερα
πακέτα
(10)

Οικογενειακά Πακέτα

Κάρτες ∆ιαρκείας

*

3µερα
πακέτα
(10)

Φτερόλακα

Επισκέπτες
high season

Ενήλικες

Πακέτα για διαφηµιστική
προώθηση ΧΚΠ

Οµαδικά (Aποδεδειγµένη προσέλευση µε λεωφορείο άνω

Ηµερήσιο Εισιτήριο

Μαθητές 6-17 ετών |
Φοιτητές έως 25 ετών | Αθλητές (ΕΟΧΑ) |
Άτοµα Τρίτης Ηλικίας (> 65 ετών)

Ετήσιο

80€

Ετήσια για Φυτώρια συλλόγων
2 φορές/βδοµάδα/παιδί

Λειτουργία
αναβατήρων
high season

Ηµερήσιο

ΕΟΧΑ

10€

09:00-15:00
ΣΚ/Αργίες

08:00-16:00
Καθηµερινές

Λειτουργία
καταστηµάτων
ενοικίασης
εξοπλισµού

100€

Κάρτα για
ΕΟΧΑ ισχύουσα έως 15/3

09:00-15:00
ΣΚ/Αργίες

08:00-16:00

*Ισχύει για όλη τη χειµερινή περίοδο, εκτός Περιόδου Χριστουγέννων (21-12-2019 έως και 7-1-2020) και εκτός των επίσηµων αργιών. | **600€ για τις πρώτες 15 κάρτες & 450€ για κάθε πρόσθετη.

high season
Ως υψηλή περίοδος ορίζεται το διάστηµα
21-12-2019 έως και 7-1-2020
Τα Σαββατοκύριακα | Οι επίσηµες αργίες

Οι δικαιούχοι εκπτώσεως είναι: Μαθητές 6 έως και 17 ετών |
Φοιτητές έως 25 ετών | Άτοµα Τρίτης Ηλικίας (> 65 ετών) |
Προπονητές ISIA | Αθλητές (ΕΟΧΑ) | Φυτώρια Αθλητικών
Συλλόγων (βάσει καταλόγου) | Αρχάριοι (µε την συνοδεία
δασκάλου και πρόσβαση µόνο στους αναβατήρες Αφροδίτη,
Βάκχο, Αίολο, Ήρα, Πάνα και Baby 1,2,3,4) | Όλοι οι χιονοδρόµοι µε περιορισµένη πρόσβαση, µόνο στους αναβατήρες της
Φτερόλακας (Ήρα, Παν, Πυθία και Σαχάρα)

Η κάθε πλαστική κάρτα θα πωλείται έναντι 5,00€, µε δυνατότητα επιστροφής ή πολλαπλής χρήσης (κατόπιν επαναφόρτισης).Η πλαστική κάρτα, εφόσον βρίσκεται σε καλή λειτουργικά
κατάσταση, µπορεί να επιστραφεί έναντι 5,00€, ανά πάσα
στιγµή λειτουργίας του ΧΚΠ, πριν το τέλος της χιονοδροµικής
περιόδου, ή ακόµη και την επόµενη χιονοδροµική περίοδο. Για
την επιστροφή της κάρτας RFID έναντι 5,00€ στα ταµεία του ΧΚΠ
εκδίδεται απόδειξη µε το ονοµατεπώνυµο του χιονοδρόµου.

