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ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 2021
AMARONDA RESORT & SPA
υνάδελφοι,
Παρά τισ πρωτόγνωρεσ ςυνκικεσ που βιϊνουμε από τθν αρχι τθσ πανδθμίασ, ο φλλογόσ
μασ πάντα πρωτοπόροσ ςτα ηθτιματα παροχϊν προσ τα μζλθ του, διοργανϊνει και φζτοσ
3ιμερθ εκδρομι (2 διανυκτερεφςεισ) ςτθν Ερζτρια Εφβοιασ, ςτα πλαίςια των πολιτιςτικϊν
εκδθλϊςεων.
Η εκδρομι κα πραγματοποιθκεί κατά τισ θμερομθνίεσ 24 - 26 επτεμβρίου 2021 με
διαμονι ςτο ξενοδοχείο AMARONDA RESORT & SPA (https://www.amarondaresort.com/el/ ).
Ο φλλογόσ μασ καλφπτει:
 Σο ςφνολο των εξόδων διαμονισ των μελϊν του.
 Πακζτο ‘All Inclusive’ για το ςφνολο των ςυμμετεχόντων ςτθν εκδρομι.
 Μερικι επιδότθςθ ςτθ ςυμμετοχι ενόσ ςυνοδοφ.

θμαντικζσ Πλθροφορίεσ:
 παρζχεται δωρεάν κάλυψθ ενόσ παιδιοφ ζωσ 12 ετϊν, εφόςον διαμζνει ςε
2κλινο/3κλινο/4κλινο δωμάτιο.
 δεν υπάρχει δυνατότθτα μονόκλινου.
 μεταφορά με δικό ςασ μζςον.
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Κόςτοσ ςυνοδϊν:
Για κάκε επιπλζον άτομο-ςυνοδό (μη μζλοσ) θ χρζωςθ που επιβαρφνει τον ςυνάδελφο
είναι:
o ζνασ ενιλικασ: € 70.
o ζνασ ενιλικασ και ζνα παιδί ζωσ 12 ετϊν: € 70.
o ζνασ ενιλικασ και δυο παιδιά ζωσ 12 ετϊν: € 140.
o ζνασ ενιλικασ και δυο παιδιά το ζνα ζωσ 12 ετϊν: € 170.
o ζνασ ενιλικασ και ζνα παιδί άνω των 12 ετϊν: € 170.
o ζνασ ενιλικασ και δυο παιδιά άνω των 12 ετϊν: € 190.
τισ παραπάνω τιμζσ δε ςυμπεριλαμβάνεται ο φόροσ διαμονισ, 4€ ανά δωμάτιο/θμζρα,
τον οποίο καταβάλλετε κατά τθν αναχϊρθςθ ςασ από το ξενοδοχείο.
Προσ διευκόλυνςθ των μελϊν μασ, παρζχεται θ δυνατότθτα εξόφλθςθσ του κόςτουσ
ςυμμετοχισ ςε δόςεισ, καταβάλλοντασ υποχρεωτικά τθν πρϊτθ δόςθ με τθ διλωςθ
ςυμμετοχισ, ωσ εξισ :
 υνολικό ποςό € 70: με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ
 υνολικό ποςό € 140:
 1θ δόςθ € 70 με τθν διλωςθ ςυμμετοχισ
 2θ δόςθ € 70 ζωσ 26/07/2021
 υνολικό ποςό € 170:
 1θ δόςθ € 70 με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ
 2θ δόςθ € 100 ζωσ 26/07/2021
 υνολικό ποςό € 190:
 1θ δόςθ € 70 με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ
 2θ δόςθ € 60 ζωσ 26/07/2021
 3θ δόςθ € 60 ζωσ 25/08/2021

Ο Λογαριαςμόσ πίςτωςθσ είναι: 0026.0748.85.0200107676
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ EUROBANK ERGASIAS.
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ & ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΕΛΟΤ

 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ζωσ την Παραςκευή
31/08/2021 (ςφνολο ατόμων, ονομ/νυμο μζλουσ και θλικία παιδιϊν) ςτο παρακάτω
email : ekdromipasipe2021@gmail.com, επιςυνάπτοντασ ςυμπλθρωμζνθ τθν αίτθςθ
ςυμμετοχισ.
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Λόγω των περιοριςμών που ιςχφουν για τη μη διάδοςη του Covid 19 ςτα ξενοδοχεία, θα
τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ και μζχρι εξαντλήςεωσ του επιτρεπόμενου αριθμοφ
δωματίων για τα οποία ζχει γίνει κράτηςη.
Επιπλζον, το ξενοδοχείο τηρεί όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και λαμβάνει τα
κατάλληλα μζτρα για την πιςτή εφαρμογή των οδηγιών του Ελληνικοφ Εθνικοφ
Οργανιςμοφ Δημόςιασ Τγείασ για την προςταςία όλων μασ.

ΓΙΑ ΣΟ Δ.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΟΤΛΗ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟ

ΒΛΑΧΟ ΒΑΙΛΕΙΟ
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Αίτηςη υμμετοχήσ
Εκδρομή 24 – 26/9/2021 «AMARODA RESORT & SPA»

ONOMA ΜΕΛΟΤ (ΠΑΤΠΕ): ………………………………………………………………………
ΜΟΝΑΔΑ / ΚΑΣΑΣΗΜΑ: ……………………………………………………………………………
ΚΙΝ. ΣΗΛ.: ……………………………
ΣΑΘΕΡΟ ΣΗΛ ΕΡΓΑΙΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ , ΟΧΙ ip): …………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΤΝΟΔΟΤ: .…………………………………………………………………………………...
ΟΝΟΜΑ ΣΕΚΝOY
1.
2.
3.
4.

ΗΛΙΚΙΑ

………………………………..
………………………………..
………………………………...
…………………………………

ΠΑΡΟΧΕ:



…………………………..
……………………………
……………………………
…………………………….

Παρκοκρζβατο

Οι αιτήςεισ ςυμμετοχήσ θα πρζπει να αποςταλοφν
ekdromipasipe2021@gmail.com το αργότερο ζωσ την 31/08/2021
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