Εκδρομή στην Κύπρο
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Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,
μετά από πρόσκληση που έλαβε ο Σύνδεσμός μας από τα μέλη μας στην Κύπρο, οργανώνει 4ήμερη εκδρομή στο νησί της Αφροδίτης από
Πέμπτη 10 έως και Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 1-2 φιλικούς αγώνες μπάσκετ της ομάδας μας που θα διεξαχθούν στη
Λευκωσία για φιλανθρωπικό σκοπό. Σχετικά με τις εξόδους και τις ξεναγήσεις περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς.
Η εκδρομή περιλαμβάνει:
● Αεροπορικά εισιτήρια της AEGEAN AIRLINES με χειραποσκευή για το αεροδρόμιο της Λάρνακας:
□ από Θεσσαλονίκη (αναχώρηση 10/11 - 16:15 και επιστροφή 13/11 - 22:50)
□ από Αθήνα (αναχώρηση 10/11 - 13:30 και επιστροφή 13/11- 21:15).
● Μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο από το αεροδρόμιο της Λάρνακας στη Λευκωσία, και επιστροφή.
● Διαμονή 3 δ/ν σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό στο κεντρικό ξενοδοχείο 3* «The classic hotel» (www.classic.com.cy/home).
● Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
● Συνοδό του τουριστικού γραφείου.
Το κόστος συμμετοχής κατά άτομο, με σημερινή τιμή (άμεση έκδοση) των αεροπορικών εισιτηρίων, ορίζεται από 325€. Για παραμονή σε
μονόκλινο δωμάτιο η συνολική επιβάρυνση είναι 80€. Το κόστος για διαμονή σε τρίκλινο δωμάτιο θα καθοριστεί με βάση τη διαθεσιμότητα
του ξενοδοχείου. Ανάλογα με τη συμμετοχή των μελών, το ΔΣ θα αποφασίσει σύντομα σχετική οικονομική επιδότησή τους.
Ως προκαταβολή ορίζεται το 50% του κόστους της εκδρομής, το οποίο πρέπει να καταβληθεί άμεσα με επώνυμη κατάθεση σε έναν από
τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του ταξιδιωτικού γραφείου Diogranosis:
ALPHA BANK 719002101087499 (IBAN GR8001407190719002101087499).
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 33176732643 (IBAN GR2701103310000033176732643).
Όσοι επιθυμείτε να ταξιδέψετε στην Κύπρο παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή διαδικτυακά στο info@pelargoi.gr και τηλεφωνικά στην
ταμία του ΔΣ Αλεξάνδρα Τζαφέστα (6974 848282). Επιπλέον, μην παραλείψετε να αναφέρετε και τη συμμετοχή σας, όσοι επιθυμείτε να
αγωνιστείτε με την ομάδα μπάσκετ των Πελαργών.
Με φιλικούς και μπασκετικούς χαιρετισμούς,
Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος
Λήδα Μανιατογιάννη
Ο Γενικός Γραμματέας
Σπύρος Κρουσταλάκης
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