
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2016
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στα ταμειακά ενήμερα μέλη του, o
Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science, εξασφάλισε σημαντικές προσφορές σε
προϊόντα και υπηρεσίες.
Για την αξιοποίηση των προσφορών από τα μέλη του Συλλόγου, θα πρέπει να επιδεικνύεται η εκάστοτε ισχύουσα ονομαστική κάρτα
μέλους.
Η ονομαστική κάρτα μέλους παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στα ταμειακά ενήμερα μέλη του Συλλόγου.

Η ετήσια συνδρομή μέλους ορίζεται στα 30 Ευρώ και καταβάλλεται είτε απευθείας στο Σύλλογο, είτε στον κάτωθι τραπεζικό
λογαριασμό:

Piraeus Bank
Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science
Account Number: 5011-071496-929
IBAN: GR22 0172 0110 0050 1107 1496 929
SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Προκειμένου να παραλάβετε την ονομαστική κάρτα μέλους σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης,
την πλήρη ταχυδρομική σας διεύθυνση στο e-mail info@lsealumni.gr

www.lsealumni.gr





Η Avis προσφέρει 10% έκπτωση στην ενοικίαση αυτοκινήτου στις online κρατήσεις στο www.avis.gr
και τηλεφωνικώς στο 210-6879800,χρησιμοποιώντας τον ειδικό Εκπτωτικό Αριθμό της Avis C611401.
Εάν η κράτηση γίνει ηλεκτρονικά θα πρέπει να εισάγετε τον παραπάνω κωδικό στο πεδίο:
AWD – Avis Εκπτωτικός Αριθμός.
Εάν η κράτηση γίνει τηλεφωνικά θα πρέπει να αναφέρετε στον υπάλληλο της Avis τον παραπάνω
εκπτωτικό αριθμό.
Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα πρέπει να επιδεικνύεται η ισχύουσα ονομαστική κάρτα
μέλους του Συλλόγου καθώς και η αστυνομική ταυτότητα του μέλους.
Όροι και Προϋποθέσεις
- Η έκπτωση ισχύει για ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα.
- Η έκπτωση ισχύει για κρατήσεις και ενοικιάσεις που θα γίνουν έως 31 Δεκεμβρίου 2016.
- Η έκπτωση ισχύει μόνο εφόσον η κράτηση γίνει απευθείας στην Avis, με τις επίσημες τιμές λιανικής και όχι μέσω

ταξιδιωτικών γραφείων ή εταιρικών πελατών της. Ο οδηγός πρέπει να καλύπτει τους γενικούς όρους και
προϋποθέσεις της Avis, όπως ηλικία, δίπλωμα οδήγησης, κατοχή πιστωτικής κάρτας, κλπ. όπως αναγράφονται
στην επίσημη ιστοσελίδα της Avis.

Το Parking Ζαλοκώστα (Ζαλοκώστα 8 & Κριεζώτου, Αθήνα) προσφέρει ειδική τιμή 150 ευρώ/μήνα (από 170 ευρώ
αρχική τιμή) στις μόνιμες θέσεις για τους αποφοίτους LSE που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους στο Σύλλογο για το
2016.Επίσης, από Κυριακή-Πέμπτη και για τις ώρες 22:00-08:00 προσφέρεται fixed rate 5 ευρώ.
www.parkingzalokosta.com



Έως και 31/12/16,η εταιρεία Ι. Γρατσίας ΑΕΒΕ προσφέρει: Για εργασίες που αφορούν την τακτική συντήρηση κάθε
οχήματος σας VW και AUDI καθώς και για ανταλλακτικά,έκπτωση 20% και επιπλέον εκπτώσεις που φτάνουν το 27%
ανάλογα με την ηλικία και τον τύπο των οχημάτων σας με ειδικές προσφορές της VW-AUDI. Για εργασίες Φανοποιείου
(στις περιπτώσεις που το κόστος δεν καλύπτεται από την Ασφαλιστική), έκπτωση 10% σε ανταλλακτικά και 20% στην
εργασία. Τηλ. 210-6071000 www.gratsias.gr

Η Μ.Ιωαννίδης ΑΕΒΕ, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz & smart Smart προσφέρει στα
ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη -15% έκπτωση σε ανταλλακτικά Μercedes-Benz και smart (Εξαιρούνται τα συστήματα
ασφαλείας & τα Συγκροτήματα)-15% έκπτωση σε όλα τα accessories Mercedes-Benz και smart.- Ειδική τιμή για την
αγορά νέου μοντέλου Mercedes-Benz κατόπιν επικοινωνίας με την απόφοιτο κ. Ιωαννίδου Κατερίνα στο email
aikaterini.ioannidou@ioannidisgroup.gr ή στο τηλ επικ: 2310798913.
Η παράδοση του αυτοκινήτου γίνεται σε όλη την Ελλάδα.Θεσσαλονίκη: Σίνδος, 8Ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νικης-Αθήνας. Τηλ:
2310-798913 Θεσσαλονίκη:Πυλαία,8ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Μουδανιών. Τηλ: 2310-477020 www.ioannidis.net.gr



Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτοντας 8 υπερσύγχρονες νοσηλευτικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, έως 31/12/16
προσφέρει στα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου:
- Aπεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφηµερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκοµείων του

Οµίλου, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο έναντι συµβολικού αντιτίµου 20 ευρώ/επίσκεψη.
- Έκπτωση 20% στις επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Έκπτωση 40% στις ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις
- ∆ωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των ασθενοφόρων EMS.
- Προνοµιακές τιµές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic-Premium-Παιδιατρικό).
- Έκπτωση 15% στα έξοδα νοσηλείας σε όλα τα Νοσοκοµεία του Οµίλου (εξαιρουµένων φαρµάκων, υλικών και

αµοιβών ιατρών)
Αναγράφονται αναλυτικά όλα τα παραπάνω σε ξεχωριστό αρχείο. 
Προκειμένου να ισχύσουν οι εκπτώσεις είναι απαραίτητη η επίδειξη της ισχύουσας ονομαστικής κάρτας μέλους του
Συλλόγου για την εκάστοτε χρονιά και της αστυνομικής ταυτότητας.
www.iatriko.gr

Start-up evaluator
Η εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ΞΥΝ+ (Leading Hellenic Consulting), παρέχει έκπτωση 50% στο
πακέτο αξιολόγησης «Start-up evaluator» σε όλα τα μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE.
To “Start-up evaluator” ολοκληρώνεται μέσα από ένα τρίωρο workshop στο τέλος του οποίου διαπιστώνεται η
ετοιμότητα για επιτυχία του start up καθώς και το επιχειρηματικό και οικονομικό του μοντέλο.
Για τα μέλη του συλλόγου παρέχεται έκπτωση 50% στην τιμή των 600€ ήτοι 300€ πλέον ΦΠΑ 23%.
Περισσότερες πληροφορίες για την ΞΥΝ+ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.xyn.gr.



O εκπαιδευτικός φορέας της PwC, PwC Training Services προσφέρει έκπτωση 25% σε όλα τα προγράμματα
εκπαίδευσης έως και 31/12/16.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν e-mail στο info@lsealumni.gr
www.pwctraining.gr

H Telenavis, μια εταιρεία με έντονη παραγωγική δραστηριότητα, παράγει λογισμικό γεωγραφικής πληροφορικής για
όλους τους κλάδους της οικονομίας. Στο πλαίσιο της αλληλοϋποστήριξης και της αλληλεγγύης μεταξύ των Ελλήνων
αποφοίτων του LSE, προσφέρουμε για το 2016, έκπτωση 15% σε καινοτόμες λύσεις οργάνωσης και διαχείρισης
εργασιών στις πωλήσεις, τη διανομή, την επιθεώρηση, το τεχνικό προσωπικό, το merchandising, τους επισκέπτες κ.ά.
στις εταιρείες που διοικούνται ή διαχειρίζονται από τους συναπόφοιτους του LSE.
www.telenavis.com

Η KPGM Ελλάδας και ο εκπαιδευτικός φορέας KPMG Institute-Professional Training προσφέρουν έκπτωση
12% για συμμετοχή στα συνέδρια και 15% στα ανοιχτά προγράμματα εκπαίδευσης έως και 31/12/16. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Φωτεινή Γιαννοπούλου στο τηλ. 211-1815740 και
μέσω emailfgiannopoulou@kpmg.gr αναφέροντας πως είναι απόφοιτοι LSE και ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου.



Η εταιρεία Καρύδης Labels προσφέρει έκπτωση 10% έως και 31/12/2016 σε όλα τα προϊόντα της.
Η Καρύδης Labels δραστηριοποιείται στο χώρο των εκτυπώσεων από το 1986. Εδώ και 30 χρόνια προσφέρει λύσεις
στον τομέα του εντύπου, της αυτοκόλλητης ετικέτας ρολού και της ψηφιακής εκτύπωσης σε μικρές και μεγάλες
επιχειρήσεις, καλύπτοντας τόσο καθημερινές ανάγκες λειτουργίας τους όσο και διαφημιστικές ανάγκες τους . Πάντα με
την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού και διατηρώντας υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές ΙSO 9001:2008,
εξασφαλίζει πως το αποτέλεσμά της θα ικανοποιήσει κάθε απαίτηση.

Στην Καρύδης Labels μπορείτε να βρείτε λύση για κάθε ανάγκη: Αυτοκόλλητες ετικέτες σε ρολό/φύλλο, Διαφημιστικά
έντυπα/Φυλλάδια, Μηχανογραφικά Έντυπα, Εταιρική Ταυτότητα (κάρτες επαγγελματικές, παραστατικά φύλλα, φάκελα
κ.α), Βιβλία/Περιοδικά,Folders,Προσκλήσεις/ Προσκλητήρια
Τηλ: 2710-231884 Διεύθυνση:Προέκταση Διοτίμας,Τρίπολη Αρκαδίας,22132 www.karydisgraphics.gr

Το κατάστημα οπτικών The Opticians  προσφέρει έως και 31/12/16  έκπτωση 30% σε όλες τις υπηρεσίες οπτομετρίας
(π.χ. οπτομετρικό έλεγχο, διάγνωση, εφαρμογή και επανέλεγχο φακών επαφής, βοηθήματα χαμηλής όρασης) και
έκπτωση 25% σε αγορά γυαλιών Ηλίου & Οράσεως.
The Opticians, Βαλαωρίτου 18, Αθήνα Τηλ. 210-9560369



Έως και 31/12/16, τα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουν τις παρακάτω εκπτώσεις:
10% σε όλα τα Ελληνικά βιβλία που είναι εντός της διετίας,βάση του νόμου περί ενιαίας τιμής (ΦΕΚ 271/24-12-1997)
5% στα ξενόγλωσσα βιβλία
20% σε Ελληνικά βιβλία πέραν της διετίας
25% στις εκδόσεις Παπασωτηρίου
www.papasotiriou.gr

Οι κάβες κρασιών και ποτών Cellier, προσφέρουν έκπτωση 10% σε όλα τα προϊόντα (εξαιρούνται τα πούρα).
Η συγκεκριμένη έκπτωση ισχύει έως και 31/12/16 και δεν παρέχεται συνδυαστικά με άλλες εκπτώσεις και προσφορές.
Τα μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν την ισχύουσα ονομαστική κάρτα μέλους καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.
www.cellier.gr

-Κριεζώτου 1Δ, Σύνταγμα, Τηλ.: +30 210 3610040
-Λεωφ. Κηφισίας 369, Κηφισιά, Τηλ.: +30 210 8018756
-Λεωφ. Συγγρού 320,Καλλιθέα, Τηλ.: +30 210 4533551



Οι Καθημερινές Εκδόσεις Α.Ε. προσφέρουν αποκλειστικά στα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Ελληνικού Συλλόγου
Αποφοίτων του LSE, έκπτωση 30% σε όλα τα προγράμματα συνδρομών της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με έναρξη το 2016.Σε ξεχωριστό αρχείο θα βρείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο συνδρομών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 210-4808232 (κα Εύη Κούσουλα) και στο email
subs@kathimerini.gr αναφέροντας ότι είστε ταμειακώς ενήμερο μέλος του Συλλόγου.

Ο εκδοτικός όμιλος Kerkyra Publications – Economia Group προσφέρει για το 2016 εκπτώσεις στις συνδρομές που 
διαμορφώνονται ως εξής: Ετήσιες ηλεκτρονικές συνδρομές: Οικονομική Επιθεώρηση 20,00€, Business file 15,00€. 
Οικονομική Επιθεώρηση και Business File 30,00€
Το περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση είναι το μακροβιότερο οικονομικό περιοδικό με έτος ίδρυσης το 1934 ενώ τα 
τελευταία 40 χρόνια είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του the economist για τον έντυπο περιοδικό τύπο.
Το περιοδικό Business File κυκλοφορεί από το 1991 στα αγγλικά με αναλύσεις για την ελληνική οικονομία και πολιτική. 
Οικονομία, τουρισμός, ναυτιλία, ενέργεια, χρηματιστήριο, εμπόριο, τεχνολογία, αγορά ακινήτων και κατασκευές είναι 
μερικοί μόνο από τους τομείς για τους οποίους οι αγγλόφωνοι αναγνώστες μας ενημερώνονται σε διμηνιαία βάση.
Εκπτώσεις στις εκδόσεις Κέρκυρα – economia publishing
-15% επί των αναγραφόμενων τιμών σε όλα τα βιβλία που θα δείτε εδώ
Ειδικές τιμές για ψηφιακή διαφήμιση στο www.economia.gr (banners, background, introduction) 
Πληροφορίες: κυρία Κατερίνα Κ. Πουρναροπούλου, 2103314714 aikpourna@economia.gr



Οι εκδόσεις ΡΟΠΗ προσφέρουν έκπτωση 30% έως και 31/12/16 σε όλους τους τίτλους τους. Στόχος των εκδόσεων
ΡΟΠΗ είναι ο διάλογος μεταξύ επιστήμης και τεχνολογίας με άλλα πεδία όπως η ιστορία, η φιλοσοφία και η θεολογία.
Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις ΡΟΠΗ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.ropipublications.com Η
προσφορά ισχύει για παραγγελίες που θα γίνουν μέσω e-mail: sales@ropipublications.com με την αναφορά ότι
πρόκειται για ταμειακώς ενήμερο μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE.

Το κατάστημα ειδών πολυτελείας Aigner (Βουκουρεστίου 25,Αθήνα) προσφέρει έως και 31/12/16,έκπτωση 15%.
Προκειμένου να παρέχεται η προαναφερθείσα έκπτωση θα πρέπει τα μέλη να επιδεικνύουν την ισχύουσα ονομαστική
κάρτα μέλους καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.
Η έκπτωση δεν ισχύει σε περιόδους εκπτώσεων και για προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά.

Το κατάστημα ενδυμάτων 180Degrees (Κύπρου 61, Γλυφάδα) προσφέρει για το 2016 έκπτωση 20% σε όλα τα είδη
του. Η έκπτωση δεν ισχύει κατά τις περιόδους προσφορών και εκπτώσεων ούτε και για προϊόντα που βρίσκονται ήδη
σε προσφορά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη πωλήσεων κα Μαρία Κοσμίδου στο 210
8944445.www.transformableclothing.com



Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη art∙design∙antiques προσφέρει για το 2016 στα μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του
LSE έκπτωση 15% στα έργα τέχνης και αντικείμενα design (εξαιρούνται έργα των Ι. Μόραλη, Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα
και Γ. Τσαρούχη). Για να επωφεληθούν των προνομίων, τα μέλη χρειάζεται να επιδεικνύουν την ισχύουσα ονομαστική
κάρτα μέλους.
Η προσφορά ισχύει για αγορές στη Γκαλερί της Κριεζώτου (Κριεζώτου 6, 10671 Αθήνα) και δεν μπορεί να συνδυαστεί
με άλλες προσφορές.
www.zoumboulakis.gr

Έκπτωση 10% σε όλες τις συνδρομές του HILTONIA SPA του Hilton Αθηνών. 
Σε ξεχωριστό αρχείο θα βρείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο συνδρομών.
1 δωρεάν ημερήσια χρήση των εγκαταστάσεων του HILTONIA SPA σε κάθε ταμειακώς ενήμερο μέλος.
Τηλ. 210-7281801  www.hiltonia.gr
* Η προσφορά δε συνδυάζεται με καμία άλλη προσφορά ή έκπτωση.

Έκπτωση 10% στον μπουφέ του εστιατορίου ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ του Hilton Αθηνών.       Τηλ. 210-7281400   
www.hiltonathens.gr



Έως και 31/12/16, παροχή έκπτωσης 5% επί της αρχικής προσφοράς στη συνολική προβλεπόμενη αξία σε όλα τα
ταμειακώς ενήμερα μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE, για τις εταιρικές τους εκδηλώσεις (Συνέδρια,
εταιρικά ομαδικά ταξίδια, παρουσίαση προϊόντων κτλ.) που θα ανατεθούν στις εταιρείες Gnomon Performance SA και
G-LIVE Productions.
www.gnomon.eu
www.g-live.com

Έως και 31/12/16, το Politia Tennis Club, προσφέρει έκπτωση έκπτωση 20% επί των αρχικών τιμών σε όλα τα
πακέτα των κοινωνικών και εταιρικών εκδηλώσεων.
Προκειμένου να παρέχεται η προαναφερθείσα έκπτωση θα πρέπει τα μέλη να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους (ή την
απόδειξη πληρωμής της συνδρομής) καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα.
www.politiatennisclub.gr



Το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Περιβαλλοντικών και Τουριστικών Διαδρομών «Geo Routes Eco Tourism & Cultural
Heritage Journeys Institute» προσφέρει έως και 31/12/16 έκπτωση 15% για την συμμετοχή τους σε οποιασδήποτε
μορφής δημοσιευμένο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Geo Routes Cultural Journeys Institute www.geo-routes.com/el.
Τα οδοιπορικά των Geo Routes τελούν υπό την αιγίδα της ΕΕΕ UNESCO, την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συνεργασία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Προκειμένου τα μέλη να τυγχάνουν της παραπάνω έκπτωσης πρέπει να εγγραφούν στο Voyagers Club το οποίο
παρέχει προνόμια & εκπτώσεις στις επιλεγμένες επιχειρήσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα των Geo Routes /
Voyagers Club / Preferred Partners. To link που οδηγεί στη φόρμα εγγραφής είναι:
http://www.geo-routes.com/el/contact/?type=voyagers
Θα πρέπει στο κενό Company/Organization να συμπληρώσετε LSE.
* Η έκπτωση θα δοθεί αποκλειστικά σε ταμειακώς ενήμερα μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του LSE μετά

από επαλήθευση των στοιχείων τους.

Η Marine Tours SA προσφέρει έως και 31/12/2016, έκπτωση 10% στη συνολική αξία του πακέτου αγορών για
προσωπικά ταξίδια. Το πακέτο αγορών αφορά αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια με διαμονή σε ξενοδοχείο.
Προαιρετικά το κάθε πακέτο μπορεί να περιλαμβάνει επίσης μεταφορές προς & από το ξενοδοχείο, εκδρομές &
ξεναγήσεις. Για οποιαδήποτε ερώτηση, προσφορά ή σχεδιασμό ταξιδίου, παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στην κα
Δημητρακάκη Παναγιώτα με στοιχεία επικοινωνίας: 210-3712200, panagiota.dimitrakaki@marinetours.gr
www.marinetours.gr



Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, προσφέρει έως και 31/12/16, έκπτωση 10% στο Best Available Rate καθώς και
αναβάθμιση (upgrade) ανάλογα πάντα με τη διαθεσιμότητα. Για να ισχύσει η συγκεκριμένη έκπτωση, θα πρέπει τα
ταμειακώς ενήμερα μέλη να κάνουν την κράτηση σε απευθείας συνεννόηση με το ξενοδοχείο και όχι online. Απαραίτητη
η επίδειξη της ισχύουσας ονομαστικής κάρτας μέλους.
Τηλ. 210- 3330000 και email reservations.gb@luxurycollection.com
www.grandebretagne.gr

Το ξενοδοχείο King George, προσφέρει έως και 31/12/16, έκπτωση 10% στο Best Available Rate καθώς και
αναβάθμιση (upgrade) ανάλογα πάντα με τη διαθεσιμότητα. Για να ισχύσει η συγκεκριμένη έκπτωση, θα πρέπει τα
ταμειακώς ενήμερα μέλη να κάνουν την κράτηση σε απευθείας συνεννόηση με το ξενοδοχείο και όχι online. Απαραίτητη
η επίδειξη της ισχύουσας ονομαστικής κάρτας μέλους.
Τηλ. 210- 3322210 και email reservations.kg@luxurycollection.com
www.kinggeorgeathens.com



Η P.A.P. Corp. προσφέρει έκπτωση 15% στο online best available rate σε όλα τα ξενοδοχεία του Ομίλου έως και
31/12/16.
Προκειμένου να ισχύσει η συγκεκριμένη έκπτωση, θα πρέπει τα μέλη να επικοινωνούν με την κυρία Αρετή
Θεοδοσιάδου, Υπεύθυνη κρατήσεων στο 2310-505514 για να προμηθεύονται τον προσωπικό τους εταιρικό κωδικό
Κατά το check in θα τους ζητηθεί η ισχύουσα ονομαστική κάρτα μέλους του Συλλόγου.www.papcorp.com
ASTORIA HOTEL Θεσσαλονίκη www.astoriathessaloniki.com
ALEXANDER THE GREAT BEACH HOTEL Χαλκιδική www.alexanderthegreatbeachhotel.com
XENIA OURANOUPOLIS HOTEL Χαλκιδική www.xeniaouranoupolis.com
AGIONISSI RESORT Χαλκιδική www.agionissiresort.com

Το βραβευμένο, παραδοσιακό, 4 αστέρων ξενοδοχείο Leto στην Ύδρα προσφέρει έκπτωση 10% στις εκάστοτε
ισχύουσες τιμές για όλο το 2016. Είναι απαραίτητη η επίδειξη της ονομαστικής κάρτας μέλους του Συλλόγου κατά την
άφιξη.
www.letohydra.gr



Έως και 31/12/16, το ξενοδοχείο Santa Marina Arachova Resort & Spa προσφέρει έκπτωση 10% στο Best Available
Rate που θα αναγράφεται στο website του ξενοδοχείου. H συγκεκριμένη έκπτωση δεν ισχύει σε special offers την
περίοδο της κράτησης. Εξαιρούνται οι παρακάτω ημερομηνίες:

12-14 Φεβρουαρίου 2016 – Αγίου Βαλεντίνου
11-14 Μαρτίου 2016 – Καθαρά Δευτέρα
25 Απριλίου-2 Μαΐου 2016 – Πάσχα
23-31 Δεκεμβρίου 2016 – Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Προκειμένου να ισχύσει η συγκεκριμένη έκπτωση, θα πρέπει τα μέλη κατά την κράτηση να αναφέρουν πως είναι
ταμειακώς ενήμερα και στο check in να επιδεικνύουν την εκάστοτε ισχύουσα ονομαστική κάρτα μέλους.
www.santamarina-arachovaresort.gr

Το ξενοδοχείο Selestina Boutique Hotel στο Καρπενήσι προσφέρει έως και 31/12/16, έκπτωση 15% στο best
available rate. Προκειμένου να προσφέρεται η συγκεκριμένη έκπτωση, θα πρέπει τα μέλη κατά την κράτηση να
αναφέρουν πως είναι ταμειακώς ενήμερα και κατά το check in να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους και την αστυνομική
τους ταυτότητα.
www.selestina.gr



Το Mystique στη Σαντορίνη, έως 31 Οκτωβρίου 2016, προσφέρει έκπτωση 10% στο best available rate πάντα
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
Προκειμένου να προσφέρεται η συγκεκριμένη έκπτωση, θα πρέπει τα μέλη κατά την κράτηση να αναφέρουν πως είναι
ταμειακώς ενήμερα και κατά το check in να επιδεικνύουν την ισχύουσα ονομαστική κάρτα μέλους και την αστυνομική
τους ταυτότητα.www.mystique.gr
Τηλ.: 22860- 71114 και email reservations@mystique.gr

Το Vedema Resort στη Σαντορίνη έως 20 Οκτωβρίου 2016, προσφέρει έκπτωση 10% στο best available rate πάντα
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.
Προκειμένου να προσφέρεται η συγκεκριμένη έκπτωση, θα πρέπει τα μέλη κατά την κράτηση να αναφέρουν πως είναι
ταμειακώς ενήμερα και κατά το check in να επιδεικνύουν την ισχύουσα ονομαστική κάρτα μέλους και την αστυνομική
τους ταυτότητα.www.vedema.gr
Tηλ.: 22860- 81796 και email reservations@vedema.gr



Η Electra Hotels & Resorts, προσφέρει έκπτωση 10% στο best available rate σε όλα τα ξενοδοχεία του Ομίλου έως
και 31/12/16.
Επισκεφτείτε το site www.electrahotels.gr. Επιλέξτε Book Online στο πάνω μέρος της οθόνης. Διαλέξτε το ξενοδοχείο
και τις ημερομηνίες για τις οποίες ενδιαφέρεστε να κάνετε κράτηση.
Στην νέα μάσκα που σας εμφανίζεται επιλέξτε “Ειδικός Κωδικός” (με σήμα το λουκέτο). Πληκτρολογείστε τον κωδικό
σας LSE και στην συνέχεια επιλέξτε εφαρμογή κωδικού.
Προκειμένου να προσφέρεται η συγκεκριμένη έκπτωση, θα πρέπει τα μέλη κατά την κράτηση να αναφέρουν πως είναι
ταμειακώς ενήμερα και κατά το check in να επιδεικνύουν την ισχύουσα ονομαστική κάρτα μέλους.

Τα ξενοδοχεία SeaCrete Hotels (Kiani Beach Resort & Kalyves Beach Hotel) στην Κρήτη, προσφέρουν έκπτωση 5% 
έως και 31/12/16 στις online κρατήσεις www.kianibeach.com & www.kalyvesbeach.com και τηλεφωνικά στα 28250-
32300 & 28250-31285 χρησιμοποιώντας τον ειδικό εκπτωτικό αριθμό κωδικό SEACRETEHOTELS/2015/LSE.
Η έκπτωση ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν έως 31/03/2016.
Η έκπτωση ισχύει μόνο για απευθείας κρατήσεις και όχι μέσω τουριστικών γραφείων.



Ευχαριστούμε θερμά όλες τις επιχειρήσεις για τις
προνομιακές τιμές που προσφέρουν στα μέλη του
Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of
Economics and Political Science.


