
                         

 

Προς:  Ακαδημίες ποδοσφαίρου 

Υπόψη: Τεχν. Διευθυντή, Προπονητή, Δ.Σ. 
Θέμα:  Παρουσίαση και προσφορά για την καλοκαιρινή προετοιμασία 

 

Αγαπητοί κύριοι, 
 

Παρακάτω θα βρείτε την παρουσίαση και την οικονομική προσφορά για διαμονή, διατροφή και 

προετοιμασία της ομάδας σας στο εξειδικευμένο ξενοδοχείο μας Naoussa Mountain Resort (Βέρμιο, 

3-5 Πηγάδια Νάουσας, περιοχή Κουτσούφλιανης) 
 

Το ξενοδοχείο 

Πρόκειται για ένα ορεινό ξενοδοχείο, με τον ιδανικό συνδυασμό παροχών για την καλοκαιρινή 

προετοιμασία ποδοσφαιρικών ομάδων. Στο ξενοδοχείο μας θα βρείτε διαμονή, διατροφή, γήπεδο, 

γυμναστήριο, σάουνα και δεξαμενή αποθεραπείας χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθείτε καθόλου 

από το χώρο του ξενοδοχείου. Χτισμένο σε κατάφυτη τοποθεσία, σε υψόμετρο 1300 μέτρων στο 

όρος Βέρμιο (3-5 πηγάδια Νάουσας, περιοχή Κουτσούφλιανης, μόλις 107km από το αεροδρόμιο 

Θεσσαλονίκης) με θερμοκρασίες που το καλοκαίρι δεν ξεπερνούν τους 25ΟC. Το ξενοδοχείο 

διαθέτει 30 δωμάτια σε δύο κτίρια, lobby bar – εστιατόριο 70 καθισμάτων με δορυφορική 

τηλεόραση και ελεύθερη παροχή ασύρματου internet 

 

   
 
 

Το γήπεδο 

Ιδιόκτητο γήπεδο ποδοσφαίρου διαστάσεων 95m x 50m ακριβώς μπροστά από τα δύο κτίρια. 

Γήπεδο βόλεϊ & ποδο-βόλεϊ μπροστά από το γυμναστήριο 
 

Βοηθητικοί χώροι – εξοπλισμοί 

Γυμναστήριο | Τραπέζι πινγκ - πονγκ 

Χώρος με δύο κρεβάτια μασάζ 

Δεξαμενή αποθεραπείας βάθους 100cm 
 

Φιλικά παιχνίδια 

Οι επαφές μας με το χώρο του ποδοσφαίρου στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και η κοινή 

διαχείριση κρατήσεων τριών αθλητικών κέντρων της περιοχής σας δίνει τη δυνατότητα να 

προγραμματίσετε τα φιλικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σας. 
 

Φιλοξενήσαμε 

Τα προηγούμενα καλοκαίρια φιλοξενήσαμε με μεγάλη επιτυχία τις παρακάτω ομάδες: ΠΑΕ ΠΑΣ 

Γιάννινα, ΠΑΕ Άρης (Superleague), FC Bylis (Superleague Αλβανίας), ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς, 

ΠΑΕ Αιγινιακός, ΠΑΕ Βέροια, ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος (Football League), ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

(U20,U17,U15,U13), ΠΑΕ Άρης (U20, U17), Pafos FC, ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, Αγία Νάπα (U14, U15). 



                         

 

Προσφορά 

Περίοδος: 15.08.2022 – 15.09.2022 

Δωμάτια: Αναλόγως την αποστολή 

Τιμή:  33€ + ΦΠΑ 13%/ άτομο/ βραδιά | menu ακαδημιών 

  38€ + ΦΠΑ 13%/ άτομο/ βραδιά | standard menu 
 

Στην τιμή περιλαμβάνονται 

Διανυκτέρευση με πλήρη διατροφή με σερβιριζόμενο μενού ακαδημιών ή standard μενού (θα τα 

βρείτε επισυναπτόμενα) 

Ελεύθερη χρήση γηπέδου, γυμναστηρίου, δεξαμενής αποθεραπείας, ασύρματου internet στο lobby 

bar και τα δωμάτια 

Χρήση πλυντηρίων (από το φροντιστή της ομάδας) 

Δωρεάν συμμετοχή ενός προπονητή ανά τμήμα 
 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται 

Φόρος διαμονής 1,5€/ δωμάτιο/ βραδιά, ο οποίος πληρώνεται στη reception κατά την αναχώρηση 
 

Κόστος επιπλέον προαιρετικών παροχών 

Προ-πρωινό snack: 2€/ άτομο/ βραδιά (θα το βρείτε στο επισυναπτόμενο μενού) 

Απογευματινό snack: 2€/ άτομο/ βραδιά (θα το βρείτε στο επισυναπτόμενο μενού) 

Salad bar: 4€/ άτομο/ βραδιά (θα το βρείτε στο επισυναπτόμενο μενού) 

Laundry service: 1€/ άτομο/ βραδιά (σε περίπτωση που δεν έχετε φροντιστή) 

Transfers αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – ξενοδοχείο – αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης με λεωφορείο 50 

θέσεων: 340€ + ΦΠΑ/ transfer 

Transfer ξενοδοχείο – Νάουσα ή Βέροια – ξενοδοχείο: 280€ + ΦΠΑ / transfer 
Τριάδα διαιτητών της ΕΠΣ Ημαθίας για φιλικά παιχνίδια: 150€ (75€/ομάδα) 

Παροχή φυσιοθεραπευτή: κατόπιν ζήτησης 
 

   
 

Διαδικασία κράτησης και αποπληρωμής 

Για την κράτηση σε περίοδο που αναφέρεται η προσφορά υπάρχει minimum 4 διανυκτερεύσεων 

και 30 ατόμων.  

40% προκαταβολή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με την επιβεβαίωση της κράτησης και 

την υπογραφή συμφωνητικού. 

30% έναντι λογαριασμού πριν την άφιξη της ομάδας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Εξόφληση λογαριασμού πριν την αναχώρηση με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

 

Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σύμφωνα με τα προτεινόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα 

για την αντιμετώπιση του covid-19. 

Σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική 

πληροφορία χρειαστείτε. 
 

Με εκτίμηση, 

Naousa Mountain Resort 



                         

 

Εβδομαδιαίο menu ακαδημιών (χωρίς 1ο πιάτο) 

1η μέρα 
Μεσημέρι Κοτόπουλο σουβλάκι στη σχάρα με ρύζι 

Βράδυ Μπριζόλα χοιρινή με πατάτες φούρνου 

2η μέρα 
Μεσημέρι Κοτόπουλο μπούτι στο φούρνο με κοφτό μακαρονάκι 

Βράδυ Παστίτσιο με κιμά 

3η μέρα 
Μεσημέρι Μπιφτέκι σχάρας με πατάτες φούρνου 

Βράδυ Σουβλάκι με πουρέ πατάτας 

4η μέρα 
Μεσημέρι Φιλέτο κοτόπουλο με  ρύζι 

Βράδυ Μακαρόνια με σάλτσα ή κιμά 

5η μέρα 
Μεσημέρι Σουτζουκάκια σχάρας με ρύζι 

Βράδυ Κοτόπουλο μπούτι στο φούρνο με κριθαράκι 

6η μέρα 
Μεσημέρι Κοκκινιστό μοσχαράκι με πουρέ πατάτας 

Βράδυ Μπιφτέκι σχάρας με πατάτες φούρνου 

7η μέρα 
Μεσημέρι Κοτόπουλο φιλέτο με ζυμαρικά 

Βράδυ Μοσχαράκι φιλέτο νουά με ρύζι 

Όλα τα γεύματα συνοδεύονται 

από: 

Σαλάτα εποχής και φέτα ανά δύο άτομα, επιδόρπιο 

(φρούτο εποχής) 

Το πρωινό περιλαμβάνει: 

Γάλα 1,5%, χυμό, τσάι, γαλλικό καφέ, ζαμπόν, 

γαλοπούλα, κασέρι, αυγά βραστά, ποικιλία δημητριακών, 

βούτυρο, γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, μαρμελάδα, μέλι, 

μερέντα, ψωμί, φρυγανιές 

Προ-πρωινό 

(με extra χρέωση 2€/ άτομο) 

Χυμός ή τσάι, μέλι, διάφορες μαρμελάδες, ψωμί και 

φρυγανιές ολικής 

Απογευματινό 

(με extra χρέωση 2€/ άτομο) 
Χυμός ή καφές, κέικ ή μπισκότα 

*Υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης του μενού κατόπιν επικοινωνίας και νέας 

κοστολόγησης 

 



                         

 

 

Εβδομαδιαίο standard menu 

1η μέρα 

Μεσημέρι 
1ο πιάτο Σπαγγέτι με σάλτσα και τυρί 

2ο πιάτο Κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα με πατάτες φούρνου 

Βράδυ 
1ο πιάτο Σούπα λαχανικών 

2ο πιάτο Μοσχαράκι κοκκινιστό με ρύζι 

2η μέρα 

Μεσημέρι 
1ο πιάτο Κριθαράκι με σάλτσα 

2ο πιάτο Μοσχαρίσιο φιλέτο νουά και ρύζι με ανάμικτα λαχανικά 

Βράδυ 
1ο πιάτο Τυρόπιτα 

2ο πιάτο Κοτόπουλο μπούτι με κοφτό μακαρονάκι 

3η μέρα 

Μεσημέρι 
1ο πιάτο Ζυμαρικά ογγραντέν 

2ο πιάτο Μπιφτέκι μοσχαρίσιο με πουρέ πατάτας 

Βράδυ 
1ο πιάτο Κοτόσουπα 

2ο πιάτο Σουβλάκι στη σχάρα με ανάμικτα λαχανικά 

4η μέρα 

Μεσημέρι 
1ο πιάτο Φακή με ρύζι και ντομάτα (φακόρυζο) 

2ο πιάτο Κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα με πατάτες φούρνου 

Βράδυ 
1ο πιάτο Φασολάκια 

2ο πιάτο Μοσχαρίσια μπριζόλα και ρύζι με ανάμικτα λαχανικά 

5η μέρα 

Μεσημέρι 
1ο πιάτο Σπανακόπιτα 

2ο πιάτο Κοτόπουλο σουβλάκι με πουρέ πατάτας 

Βράδυ 
1ο πιάτο Σούπα λαχανικών 

2ο πιάτο Μπιφτέκι στη σχάρα με πέννες 

6η μέρα 

Μεσημέρι 
1ο πιάτο Σπαγγέτι με σάλτσα και τυρί 

2ο πιάτο Κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα με πατάτες φούρνου 

Βράδυ 
1ο πιάτο Κοτόσουπα 

2ο πιάτο Ψαρονέφρι στο φούρνο και ρύζι με ανάμικτα λαχανικά 

7η μέρα 

Μεσημέρι 
1ο πιάτο Λαχανικά στο φούρνο (μπριάμ) 

2ο πιάτο Χοιρινή μπριζόλα με ζυμαρικά 

Βράδυ 
1ο πιάτο Σούπα ζυμαρικών (μινεστρόνε) 

2ο πιάτο Ψάρι (πανγκάσιους ή μπακαλιάρος) με βραστά λαχανικά 

Όλα τα γεύματα συνοδεύονται 

από: 

Σαλάτα εποχής, επιδόρπιο (φρούτο εποχής) & ψωμί 

ολικής 

Το πρωινό περιλαμβάνει: 

Γάλα 1,5%, τσάι, γαλλικό καφέ, χυμό πορτοκάλι & μήλο, 

γιαούρτι, ποικιλία δημητριακών, μέλι, διάφορες 

μαρμελάδες, βούτυρο, τυρί με χαμηλά λιπαρά, 

γαλοπούλα, βραστά αυγά, κέικ, ψωμί και φρυγανιές 

ολικής, φρούτα εποχής 

Προ-πρωινό 

(με extra χρέωση 2€/ άτομο) 

Χυμός ή τσάι, μέλι, διάφορες μαρμελάδες, ψωμί και 

φρυγανιές ολικής 

Απογευματινό 

(με extra χρέωση 2€/ άτομο) 
Χυμός ή καφές, κέικ ή μπισκότα, φρούτα εποχής 

Salad Bar 

(με extra χρέωση 4€/ άτομο) 

Ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι, λάχανο, καρότο, πιπεριά, 

ελιές, λευκό τυρί, τόνος, καλαμπόκι 

*Υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης του μενού κατόπιν επικοινωνίας και νέας 

κοστολόγησης 

 

 


