ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.......
ΕΠ/2-4-08
Αθήνα, 3-4-08
Προς
Tα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες ∆ύναµης
Γ.Σ.Ε.Ε.
Συνάδελφοι,
Η Γ.Σ.Ε.Ε. επαναλαµβάνοντας το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ συνεργάζεται για τη
περίοδο των φετινών διακοπών µε τα παρακάτω Ξενοδοχεία, προσφέροντας προσιτές διακεκριµένες υπηρεσίες στον
µέσο εργαζόµενο και την οικογένειά του:
1.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ LAGOMANDRA HOTELS
Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα Ξενοδοχεία LAGOMANDRA
HOTEL και LAGOMANDRA BEACH HOTEL, πλήρως ανακαινισµένα το 2007, στη Σιθωνία Χαλκιδικής Α΄ κατηγορίας,
για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων.
Προϋποθέσεις συµµετοχής-Προσφερόµενες υπηρεσίες- site:www.lagomandra.gr
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
30/4 - 31/5
1/6 - 30/6
1/7 - 18/7
1/10 - 20/10
8/9 - 30/9
24/8 - 7/9
∆ΙΚΛΙΝΟ
60€
80€
110€
JUNIOR SUITE
32-34 τ.µ.
ΜΕΖΟΝΕΤΑ
45 τ.µ.
ο
1 Παιδί έως 14 ετών στο δωµάτιο
των γονέων
2ο Παιδί 2-14 ετών µόνο στη junior
suite ή στη Μεζονέτα
ο
3 άτοµο άνω των 15 ετών µόνο στη
Μεζονέτα

19/7 - 23/8
135

85€

110€

140€

165€

100€
∆ΩΡΕΑΝ

125€
∆ΩΡΕΑΝ

155€
∆ΩΡΕΑΝ

190€
∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

15€

15€

20€

20€

1/6 - 30/6
8/9 - 30/9

1/7 - 18/7
24/8 - 7/9

19/7 - 23/8

90€

120€

145

Προσφερόµενες υπηρεσίες Β΄ LAGOMANDRA BEACH
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
30/4 - 31/5
1/10 - 20/10
∆ΙΚΛΙΝΟ
SUPERIOR
70€

∆ΙΚΛΙΝΟ SUPERIOR
Με θέα θάλασσα
75€
95€
125€
150€
Οικογενειακό ∆ωµάτιο
24 τ.µ.
90€
115€
145€
170€
ο
1 Παιδί έως 11 ετών στο δωµάτιο
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
των γονέων
2ο Παιδί έως 6 ετών µόνο στο
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
οικογενειακό
3ο άτοµο άνω των12 ετών
15€
15€
20€
20€
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• ∆ωµάτια πλήρως ανακαινισµένα µε κλιµατισµό, TV, ψυγείο, τηλέφωνο, µουσική, σεσουάρ µαλλιών.
• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.
• Υπηρεσίες και φόροι.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑ
3 διανυκτερεύσεις
4 διανυκτερεύσεις
∆ΙΚΛΙΝΟ
300 €
370 €
JUNIOR SUITE
450 €
550 €
ΜΕΖΟΝΕΤΑ
500€
600€
Τρίτο άτοµο ενήλικας
60€
80 €
1ο Παιδί έως 14 ετών στο δωµάτιο
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
των γονέων
2ο Παιδί 2-14 ετών σε junior suite και Μεζονέτα
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
Τρίτο άτοµο από 15 ετών και πάνω σε όλους τους
60€
80€
τύπους δωµατίων
Στις παραπάνω προσφορές για ΠΑΣΧΑ περιλαµβάνεται:
Ηµιδιατροφή και συµµετοχή στο Πασχαλινό πρόγραµµα
• ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 19:00-21:30 ∆είπνο µε νηστίσιµους και αρτύσιµους µπουφέδες.
Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στο Νέο Μαρµαρά (6 χλµ)
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• ΜΕΓ. ΣΑΒΒΑΤΟ:Παρακολούθηση της Λειτουργίας της Ανάστασης στο Νέο Μαρµαρά
• ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ:Αρνιά, κοκορέτσια, µε πλούσιο εορταστικό µπουφέ, ορχήστρα µε ζωντανή µουσική.

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2375/072217-8 FAX:2375/072009)
για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
προκαταβολή 45€ κατ’ άτοµο σε Τραπεζικό Λογαριασµό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο
θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να
επικυρωθεί η κράτηση.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ LAGOMANDRA ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της
προκαταβολής του.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ REGINA MARE-ΠΕΡ∆ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο REGINA MARE, για
διαµονή 7 και πλέον διανυκτερεύσεων. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καταπληκτική παραλία Καραβοστάσι στην
Πέρδικα Θεσπρωτίας (µεταξύ Πάργας και Σύβοτα, απέναντι από τους Παξούς), είναι 4 Αστέρων και όλα τα δωµάτια
έχουν θέα θάλασσα.
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:www.reginamare.gr
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
29/4 - 30/5
1/6 - 30/6
1/7 -15/7
11/9 - 30/9
1 - 10/9
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε
δίκλινο δωµάτιο µε θέα θάλασσα:
40€
45€
50€
1ο Παιδί 2-13 στο δωµάτιο γονέων
2ο Παιδί 2-13 στο δωµάτιο γονέων
2ο Παιδί 14-18 ετών στο δωµάτιο
των γονέων
3ο άτοµο ενήλικας

∆ΩΡΕΑΝ
5€
7€
15€

16/7 - 6/8
21/8 - 30/8

7/8 - 20/8

60€

70

∆ΩΡΕΑΝ
5€
8€

5€
7,5€
10€

7,5 €
10€
12€

10€
12,5€
15€

20€

25€

30€

35€

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (παιδική κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• ∆ωµάτια µε κλιµατισµό, TV, mini bar,τηλέφωνο, µουσική, σεσουάρ µαλλιών.
• Ποτό καλωσορίσµατος.
• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.
• Υπηρεσίες και φόροι.
• Χρήση πισίνας ολυµπιακών διαστάσεων & παιδικής, οµπρέλες ,ξαπλώστρες
• Τελεφερίκ- Γυµναστήριο-Σάουνα-parking
• Ιδιωτική παραλία, σκιάδες, οµπρέλες, παιδική χαρά, γίγα σκάκι.
• Χρήση 2 γηπέδων τένις & µίνι Golf, µπάσκετ, βόλεϊ, τοξοβολία, µπιλιάρδο, ποδοσφαιράκι.
• Μini club, θεατρικές παραστάσεις, ελληνικές βραδιές
• ∆ιεθνής ανιµασιόν.
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2665/097200-210 &
91562FAX:2665/091118) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν
συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 75€ κατ’ άτοµο µε ταχυδροµική επιταγή για το Regina Mare Πέρδικα
Θεσπρωτίας Τ.Κ 46100, στην οποία θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία
αναχώρησης.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ REGINA MARE ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της προκαταβολής
του.
3.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΝΑ TRAVEL
Η Συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα Ξενοδοχεία SΑNTORINI
IMAGE (Σαντορίνη), FLEGRA PALACE (Πευκοχώρι Χαλκιδικής), ΠΑΝΟΡΑΜΑ HOTEL (Χανιά), Ξενοδοχείο ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Σίβωτα Θεσπρωτίας), Ξενοδοχείο ΑΚΡΩΤΗΡΙ BEACH & Ξενοδοχείο ATRIUM (Πευκοχώρι Χαλκιδικής).
Α΄ SΑNTORINI IMAGE
Το παραδοσιακό ξενοδοχειακό συγκρότηµα SΑNTORINI IMAGE 4 Αστέρων και βρίσκεται στη Μεσσαριά της
Σαντορίνης. ∆ιαθέτει 120 δωµάτια πλήρως εξοπλισµένα και ανακαινισµένα.
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Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:www.santorini-image.gr
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
1 - 15/7
16 - 31/7
16/8 - 15/9
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε
δίκλινο δωµάτιο
50 €
55€
59€
1ο Παιδί έως 6 ετών στο δωµάτιο των
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
γονέων
2ο παιδί 2-12 ετών σε δωµάτιο
50%€
50%
µε τους γονείς
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.
• Υπηρεσίες και φόροι.
Β΄ FLEGRA PALACE 4 Αστέρων

1 - 25/8
69€

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

50%

50%

Στο ξενοδοχείο βρίσκεται στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής στο πρώτο πόδι και έγινε πλήρη ανακαίνιση των
εξωτερικών και όλων των εσωτερικών χώρων και των δωµατίων
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:www.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
20/5 - 11/7
1/9 - 15/9
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο
47 €
1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο των γονέων
2ο παιδί 2-12 ετών σε δωµάτιο µε τους γονείς
3ο άτοµο ενήλικας

12/7 - 31/8
67€

50%
50%€
-30%

50%
50%
- 30%

Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• Υπηρεσίες και φόροι.
• Ηµιδιατροφή 10€ για ενήλικες και 5€ για παιδιά έως 12 ετών.
• All inclusive 18€ για ενήλικες και 9€ για παιδιά έως 12 ετών.
Γ΄ ΠΑΝΟΡΑΜΑ HOTEL ΧΑΝΙΩΝ Κατηγορία DE LUX
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:www.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
1 - 21/7
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
24 - 31/8
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα
σε δίκλινο δωµάτιο
40 €
55€
1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο
∆ΩΡΕΑΝ
των γονέων
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• Υπηρεσίες και φόροι.
• ∆είπνο (προαιρετικά) 14€ το άτοµο και τα παιδιά δωρεάν.

∆ΩΡΕΑΝ

22/7 - 23/8
60€
∆ΩΡΕΑΝ

∆΄ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ HOTEL ΣΙΒΩΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κατηγορία DE LUX
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:www
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε
δίκλινο δωµάτιο
42 €
65€
1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο των
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
γονέων
2ο παιδί 2-12 ετών σε δωµάτιο µε τους
50%€
50%
γονείς
3ο άτοµο ενήλικας
30%
30%
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

87€

89

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

50%

50%

30%

30%
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• Γεύµα µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.
• Υπηρεσίες και φόροι.
Ε΄ ΑΚΡΩΤΗΡΙ BEACH HOTEL ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κατηγορία Α΄
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:www.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα
σε δίκλινο δωµάτιο µε θέα θάλασσα
42 €
1ο Παιδί έως 6 ετών στο δωµάτιο των γονέων
∆ΩΡΕΑΝ
2ο Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο των γονέων
50%
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• Υπηρεσίες και φόροι.
• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.

ΙΟΥΛΙΟΣ

22/7 - 23/8

52€

60€

∆ΩΡΕΑΝ
50%

∆ΩΡΕΑΝ
50%

ΣΤ΄ ATRIUM. HOTEL (Πευκοχώρι Χαλκιδικής) Κατηγορία Α΄
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:www.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
1 - 19/7
5/9-30/9
2/8 - 4/9
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα
σε δίκλινο δωµάτιο
35 €
49€
1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο
∆ΩΡΕΑΝ
των γονέων
2Ο Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο
των γονέων
50%
3ο άτοµο ενήλικας
30%
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• Γεύµα σε πλούσιο µπουφέ
• Υπηρεσίες και φόροι.

20/7 - 22/8
72€

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

50%
30%

50%
30%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑ
Α΄ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ SKIATHOS PRINCESS (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DE LUX)
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα µε ηµιδιατροφή και Πασχαλινές εκπλήξεις 65€
Β΄ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΗΓΑΣΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄)
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα µε ηµιδιατροφή 20 €
Στην τιµή περιλαµβάνεται το Αναστάσιµο δείπνο και το Πασχαλινό γεύµα µε αρνιά, κοκορέτσια κ.λπ.
Για όσους επιθυµούν αυτοκίνητο η τιµή είναι 20€ την ηµέρα µε µικτή ασφάλεια και παραλαβή και παράδοση
στο λιµάνι ή στο αεροδρόµιο.
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το ΑΝΝΑ TRAVEL (Κουµπάρη 5 Τ.Κ 106.74 Πλατεία
Κολωνακίου) στο τηλ:210/3607222- fax: 210/3607221, για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών
του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 50€. κατ’ άτοµο στο λογαριασµό 994-002101080925 της ΑΛΦΑ BANK
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΑΝΝΑ TRAVEL, ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο ΑΝΝΑ TRAVEL την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της
προκαταβολής. Η eξόφληση γίνεται 10 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία άφιξης στο ξενοδοχείο, µετρητοίς ή σε 24
άτοκες δόσεις µε πιστωτική κάρτα.
4.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ G HOTELS
Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα Ξενοδοχεία ΑTHOS PALACE,
PALLINI BEACH, & SIMANTRO BEACH Α΄ κατηγορίας & ξενοδοχείο MACEDONIAN SUN Β΄ κατηγορίας, τα οποία
βρίσκονται στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων.

Για κρατήσεις που θα γίνουν µέχρι 30/4/2008 και για παραµονή από 5/5/-7/7/2008 και από 31/8-30/10/2008 θα
ισχύσει έκπτωση 10% στις πιο κάτω τιµές όλων των ξενοδοχείων.
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες
Α΄ ATHOS PALACE
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
29/4 - 22/5
23/5 - 19/6
5 - 26/10
14/9 - 4/10
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα
σε δίκλινο δωµάτιο
1 µε θέα θάλασσα:
33 €
50 €
2 µε θέα βουνό:
31€
46€
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
43€
70€
1ο Παιδί έως 12 ετών σε δωµάτιο γονέων
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
2ο παιδί 2-12 ετών σε δωµάτιο γονέων
16€
22€
3ο άτοµο ενήλικας
23€
34€

20/6 - 24/7
31/8 - 13/9
66 €
61€
89€
∆ΩΡΕΑΝ
29€
45€
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25/7 - 30/8

83€
78€
115€
∆ΩΡΕΑΝ
39€
56€

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.
• Υπηρεσίες και φόροι.
ATHOS PALACE (All Inclusive)
29/4 -22/5
23/5 - 19/6
5/10 - 16/10
14/9 - 4/10
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα
σε δίκλινο δωµάτιο
1 µε θέα θάλασσα:
52€
69 €
2 µε θέα βουνό:
50€
65€
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
62€
89€
1ο Παιδί έως 6 ετών σε δωµάτιο γονέων
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
2ο Παιδί 2-6 ετών σε δωµάτιο µε
20€
20€
γονείς.
Παιδί 7-12 ετών σε δωµάτιο
26€
32€
µε τους γονείς
3ο άτοµο ενήλικας
36€
47€
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

20/6 - 24/7
31/8 - 13/9

25/7 - 30/8

85€
80€
108€
∆ΩΡΕΑΝ
20 €

101€
96€
134€
∆ΩΡΕΑΝ
20€

40€

49€

58€

70€

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• Γεύµα µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.
• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.
• Σάντουιτς και διάφορα σνακ από τις 10:00 το πρωί µέχρι 12:00 το βράδυ, απεριόριστα ποτά, µπύρα,
αναψυκτικά, κρασί χύµα παγωτά, οµπρέλες και ξαπλώστρες θαλάσσης στην παραλία και στην πισίνα,
ποδήλατο & κανό θαλάσσης.
• Υπηρεσίες και φόροι.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε
δίκλινο δωµάτιο:
σε bungalow στη θάλασσα:
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο
των γονέων
2ο παιδί 3-12 ετών µόνο σε byngalow
µε τους γονείς
3ο άτοµο ενήλικας

Β΄ PALLINI BEACH
29/4 - 22/5
23/5 - 19/6
5 - 26/10
14/9 - 4/10

20/6 - 24/7
31/8 - 13/9

25/7 - 30/8

32 €
36€
43€

48 €
56€
70€

64 €
84€
89€

83 €
130€
115€

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

16€

22€

29€

39€

23€

34€

45€

56€

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.
• Υπηρεσίες και φόροι.
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα
σε δίκλινο δωµάτιο, θέα θάλασσα
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα
σε δίκλινο δωµάτιο, θέα βουνό
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο
των γονέων
2ο παιδί 2-12 ετών σε δωµάτιο
µε τους γονείς
3ο άτοµο ενήλικας

Γ΄ SIMANTRO BEACH
29/4 - 22/5
23/5 - 19/6
5/10-26/10
14/9 - 30/10

20/6 - 24/7
31/8 - 13/9

25/7 - 30/8

34 €
32 €

53 €
49 €

71 €
65 €

93€
88 €

43€

70€

89€

115€

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

16€

22€

29€

39€

23€

34€

45€

56€

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.
• Υπηρεσίες και φόροι.
SIMANTRO BEACH (All Inclusive)
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
29/4 - 22/5
23/5 - 19/6
5 - 26/10
14/9 - 4/10
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα
σε δίκλινο δωµάτιο µε θέα θάλασσα
53€
72 €
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα
σε δίκλινο δωµάτιο µε θέα βουνό
51€
68€
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
62€
89€
1ο Παιδί έως 6 ετών στο δωµάτιο
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
των γονέων
2ο Παιδί 2-6 ετών σε δωµάτιο µε
20€
20€
γονείς.
παιδί 7-12 ετών σε δωµάτιο µε τους γονείς 26€
32€
3ο άτοµο ενήλικας
36€
47€

20/6 - 24/7
31/8 - 13/9

25/7-30/8

90€

112€

84€
108€
∆ΩΡΕΑΝ

107€
134€
∆ΩΡΕΑΝ

20 €

20€

40€
58€

49€
70€

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• Γεύµα µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή
• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.
• Σάντουιτς και διάφορα σνακ από τις 10:00 το πρωί µέχρι 12:00 το βράδυ, απεριόριστα ποτά, µπύρα,
αναψυκτικά, κρασί χύµα παγωτά, οµπρέλες και ξαπλώστρες θαλάσσης στην παραλία και στην πισίνα,
ποδήλατο & κανό θαλάσσης.
• Υπηρεσίες και φόροι.
∆΄ MACEDONIAN SUN
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
29/4 - 22/5
23/5 - 19/6
20/6 - 24/7
25/7 - 30/8
5/10- 26/10
14/9 - 4/10
31/8 - 13/9
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα
σε δίκλινο δωµάτιο
22€
35 €
43 €
59 €
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
31€
52€
65€
84€
1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
των γονέων
2ο
Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο
10€
17€
22€
30€
των γονέων
3ο άτοµο ενήλικας
16€
24€
30€
42€
Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.
• Υπηρεσίες και φόροι.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑ
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ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ MACEDONIAN SUN
3 διανυκτερεύσεις
4 διανυκτερεύσεις
Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο
141 €
176 €
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
186 €
240 €
Τρίτο άτοµο ενήλικας
-30%
-30%
1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
των γονέων
2ο Παιδί 3-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων
-60% €
-60%
Στις παραπάνω προσφορές για ΠΑΣΧΑ περιλαµβάνεται:
• Ηµιδιατροφή µε νηστίσιµους και αρτύσιµους µπουφέδες µέχρι το µεσηµέρι του Μ. Σαβάτου.
• Παρακολούθηση της Λειτουργίας της Ανάστασης στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων που βρίσκεται
στους κήπους του Ξενοδοχειακού συγκροτήµατος µε φαντασµαγορικά πυροτεχνήµατα και δείπνο µε τη
µαγειρίτσα και ζωντανή µουσική.
• Αρνιά κοκορέτσια, µε πλούσιο εορταστικό µπουφέ, ορχήστρα µε χορευτικό συγκρότηµα για την Κυριακή
του Πάσχα.
• Η εκκλησία, η οποία βρίσκεται στους κήπους των ξενοδοχείων, θα λειτουργεί καθ΄όλη τη διάρκεια της
Μεγάλης Εβδοµάδας.
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε τα Ξενοδοχεία στο τηλ:23740/22100- fax: 23740/23605,
για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
προκαταβολή 50€. κατ’ άτοµο σε λογαριασµό τράπεζας.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- G ΗOTELS, ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της προκαταβολής
του.
5.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Το πρόγραµµα των διακοπών περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο
Ατλαντίδα Ακρωτήρι Σαντορίνης, για διαµονή 3 και πλέον διανυκτερεύσεων.
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:site: www.atlantida-hotel.com
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
29/4 - 29/6
30/6 - 31/7
1/9 - 31/10
ΠΑΣΧΑ
Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινο µε πρωϊνό:
35
40€
Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινο µε πρωϊνό και
δείπνο:
40€
50€
Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινο µε πρωϊνό και
δωρεάν αυτοκίνητο:
45€
60€
Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινο µε πρωϊνό, δείπνο
και αυτοκίνητο:
55€
70€
ο
1 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
2ο Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων
20€
20€
µε δείπνο
30€
30€

1/8 - 31/8
50€
60€
85€
95€
∆ΩΡΕΑΝ
20€
30€

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωινό µπουφέ µε ποικιλία παραδοσιακών εδεσµάτων.
• ∆είπνο σερβιριζόµενο (αν επιλεγεί στο πρόγραµµα)
• Ενοικίαση αυτοκινήτου µε αιρκοντίσιον, ασφάλεια-φόρους, απεριόριστα χιλιόµετρα και δωρεάν παράδοση
και παραλαβή στο λιµάνι ή στο αεροδρόµιο (αν επιλεγεί στο πρόγραµµα).
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2286/081647 FAX:2286/081647) για
να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε Τραπεζικό Λογαριασµό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό,
στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω
fax για να επικυρωθεί η κράτηση.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη
δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της προκαταβολής
του.
6.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟSKAR HOTEL ΚΑΜΑΡΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

H συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο ΟSKAR ΗΟΤΕL, για διαµονή 4
και πλέον διανυκτερεύσεων.
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Καµάρι Σαντορίνης πολύ κοντά στη θάλασσα.
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Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1/6 - 15/7 1/9 - 30/9
16/7 - 31/8
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
∆ΙΚΛΙΝΟ
35€
50€
ΤΡΙΚΛΙΝΟ
30€
40€
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ
25€
35€
Παιδιά 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Ποτό καλωσορίσµατος
• Πρωινό (ενισχυµένο continental από µπουφέ)
• Ενοικίαση αυτοκινήτου, ασφάλεια-φόρους, απεριόριστα χιλιόµετρα και δωρεάν παράδοση και παραλαβή
στο λιµάνι ή στο αεροδρόµιο.
• Υπηρεσίες και φόροι.
• Χρήση πισίνας.
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2286/028185 FAX:2286/028186) για
να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε τραπεζικό λογαριασµό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό,
στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω
fax για να επικυρωθεί η κράτηση.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΟSKAR ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της προκαταβολής
του.
7.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ HOTEL MARIA’S HOUSE
H συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται σε
ένα πανέµορφο καταπράσινο περιβάλλον στην Νικήτη Χαλκιδικής, για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων.
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:www.mariashouse.gr
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
1/8 - 24/8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
24/8 - 31/8
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε δίκλινο
µε πρωινό:
25€
28€
33€
µε ηµιδιατροφή:
30€
35€
40€
Για διαµονή 7 ηµερών σε δίκλινο
Με πρωινό:
17€
26€
30€
Με ηµιδιατροφή:
23€
31€
37€
Παιδί 6-12 ετών µε πρωινό
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
µε ηµιδιατροφή
7€
7€
7€
Παιδί πάνω από 7 ετών µε πρωινό
µε ηµιδιατροφή

9€
15€

9€
15€

9€
15€

ο

1 παιδί εώς 6 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (παιδική κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων
• ∆είπνο (Προαιρετικά)
• Υπηρεσίες και φόροι.
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2375/061162- FAX:2375/061165) για
να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
προκαταβολή 30€ . κατ’ άτοµο σε λογαριασµό τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο
παραπάνω φάξ για να επικυρωθεί η κράτηση.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ MARIA’S HOUSE ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη
δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της προκαταβολής
του.
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8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ EPISTUDIOS ΠΑΡΟΥ
Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα epistudios, ένα συγκρότηµα σε
νησιώτικο στυλ το οποίο περιλαµβάνει έναν ανεµόµυλο που βρίσκεται στη Νάουσα της Πάρου 150µ από το παλαιό
λιµανάκι και 150µ από τη παραλία των Αγίων Αναργύρων. Όλα τα studios διαθέτουν πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα,
Ψυγείο, τηλεόραση, τηλέφωνο και ατοµική βεράντα. Η συνεργασία ισχύει για διαµονή 3 και πλέον διανυκτερεύσεων
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:www.epistudios.com
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
20/4 - 15/6
16/6 - 11/7
12/7 - 31/7
15/9 - 12/10
1/9 - 14/9
18/8 - 31/8
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
36
49
69

1/8 - 17/8
85

∆ΙΚΛΙΝΟ

40€

53€

72€

89€

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

47€

68€

87€

99€

61€

82€

105€

116€

70€
90€
10
∆ΩΡΕΑΝ

95€
140€
15
∆ΩΡΕΑΝ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ
3 ατόµων
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
4 Ατόµων (2 δωµάτια)
5 Ατόµων (2 δωµάτια)
EXTRA ΚΡΕΒΑΤΙ
Παιδί 3-12 στο δωµάτιο γονέων

115€
165€
20
∆ΩΡΕΑΝ

126€
185€
22
∆ΩΡΕΑΝ

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (παιδική κούνια)
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
4 διανυκτερεύσεις
29/5-2/6
127€ δικλίνο 135€ τρίκλινο
5 διανυκτερεύσεις
14/6-19/6
185€ δίκλινο 202€ τρίκλινο
6 διανυκτερεύσεις
19/6-25/6
199€ δίκλινο 225€ τρίκλινο
4 διανυκτερεύσεις
26/6-30/6
158€ δίκλινο 179€ τρίκλινο
7 διανυκτερεύσεις
1/7-8/7
299€ δίκλινο 319€ τρίκλινο
ΙΟΥΛΙΟΣ:
9 διανυκτερεύσεις
11/7-20/7
459€ δίκλινο 559€ τρίκλινο
24/8-31/8
342€ δίκλινο 372€ τρίκλινο
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 7 διανυκτερεύσεις
6 διανυκτερεύσεις
8/9-14/9
269€ δίκλινο 289€ τρίκλινο
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ:
7 διανυκτερεύσεις
21/9-28/9
195€ δίκλινο 209€ τρίκλινο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
13/6-17/6/2008 4 διανυκτερεύσεις χωρίς πρωινό
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
214€
∆ΙΚΛΙΝΟ
219€
ΤΡΙΚΛΙΝΟ
249€
ΜΑΙΟΣ:
ΙΟΥΝΙΟΣ:

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
∆ΙΚΛΙΝΟ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑ
Από Μ. ΠΕΜΠΤΗ 24/4 εώς 29/4/2008 5 διανυκτερεύσεις χωρίς πρωινό
195€
199€
239€

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
∆ΙΚΛΙΝΟ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ

Από Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/4 εώς 28/4/2008 3 διανυκτερεύσεις χωρίς πρωινό
114€
119€
139€

Πρωινό
:6€ το άτοµο
Μεσηµεριανό
:17€ το άτοµο
∆ειπνο Μ.ΣΑΒΒΑΤΟΥ :22€ το άτοµο
Γευµα ΠΑΣΧΑ
:28€ το άτοµο
Σε συνεργαζόµενα εστιατόρια για όσους το επιθυµούν
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2284/52001-210/6627868
FAX:22840/53017-210/6627781) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο
δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή, ίση µε µία διανυκτέρευση, σε Τραπεζικό Λογαριασµό που θα του
δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η
ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση
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Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται
µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ epistudios ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη
δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της
προκαταβολής του.
9.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ EPISTUDIOS CHRISTINA HOTELS
H συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στo ξενοδοχείo epistudios Christina,
τo οποία βρίσκεται στην Περίσσα της Σαντορίνης 50µ από τη θάλασσα.
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:www
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
20/4 - 15/6
16/6 - 11/7
15/9 - 12/10
1/9 - 14/9
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
30
37

12/7 - 31/7
18/8 - 31/8
48

1/8 - 17/8
60

∆ΙΚΛΙΝΟ

32€

43€

54€

63€

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

40€

50€

60€

72€

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ

55€

62€

78€

88€

EXTRA ΚΡΕΒΑΤΙ
Παιδί 3-12 στο δωµάτιο γονέων

8
∆ΩΡΕΑΝ

8
∆ΩΡΕΑΝ

10
∆ΩΡΕΑΝ

15
∆ΩΡΕΑΝ

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (παιδική κούνια)
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ:
ΙΟΥΛΙΟΣ:
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ:

7 διανυκτερεύσεις
6 διανυκτερεύσεις
6 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις
6 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις

31/5-8/6
19/6-25/6
8/7-14/7
9/7-16/7
8/9-14/9
14/9-21/9
7/9-24/9

139€
171€
198€
267€
159€
165€
152€

δίκλινο 148€
δίκλινο 185€
δίκλινο 208€
δίκλινο 276€
δίκλινο 164€
δίκλινο 169€
δίκλινο 157€

τρίκλινο
τρίκλινο
τρίκλινο
τρίκλινο
τρίκλινο
τρίκλινο
τρίκλινο

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:210/6627868 κιν:6940/903200
FAX:210/6627868) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν
συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή, ίση µε µία διανυκτέρευση, σε Τραπεζικό Λογαριασµό που θα του δοθεί και θα
αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία
αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ epistudios Christina ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της
προκαταβολής του.
10.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ «ΜΟΥΣΕΣ & ΖΙΝΑ» ΠΗΛΙΟΥ

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στους Ξενώνες «Μούσες» & «Ζίνα»,
στον Άγιο ∆ηµήτριο στο Ανατολικό Πήλιο για διαµονή 2 και πλέον διανυκτερεύσεων και λειτουργούν όλο το χρόνο.
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
∆ΙΚΛΙΝΟ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ
1ο Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων
2ο Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιοτων γονέων

1/5 - 30/6
1/9 - 31/3/2009
50€
60€
70€
∆ΩΡΕΑΝ
6€

1/7 - 31/8
ΠΑΣΧΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
60€
70€
80€
∆ΩΡΕΑΝ
6€

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (παιδική κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωινό µε σπιτικά παραδοσιακά εδέσµατα.
• Υπηρεσίες και φόροι.
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:24260/31530 FAX:24260/31530) για
να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
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προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε Τραπεζικό Λογαριασµό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το
αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης,
στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ - ΞΕΝΩΝΕΣ ΜΟΥΣΕΣ & ΖΙΝΑ ΠΗΛΙΟΥ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της προκαταβολής
του.
11.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FLORIDA BLUE BAY HOTEL
Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο FLORIDA BLUE
BAY RESORT & SPA, Ψαθόπυργος Πάτρας 3*superior.
Προϋποθέσεις συµµετοχής - site:www.floridabluebay.gr
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
15/3 - 15/6
6/9 - 6/12
Ελάχιστες διανυκτερεύσεις
2
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
55€
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε
δίκλινο
33€
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε
τρίκλινο

16/6 - 13/7
22/8 - 5/9
7
65€

14/7 - 30/7

31/7 - 21/8

7
75€

7

35€

39€

49€

29€

31€

35€

25€

ο

1 Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο
των γονέων
9€
9€
12€
12€
2ο
Παιδί 12-15 ετών στο δωµάτιο
-50%
-50%
-50%
-50%
των γονέων
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• ∆ωµάτια µε κλιµατισµό, TV, ψυγείο, τηλέφωνο, µουσική σεσουάρ µαλλιών.
• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.
• Υπηρεσίες και φόροι.
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2610/931279-230 FAX:2610/931977)
για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση. σε Τραπεζικό Λογαριασµό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό,
στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω
fax για να επικυρωθεί η κράτηση.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙO FLORIDA BLUE BAY ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της προκαταβολής
του.
12.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ESPERIDES RESORT HOTEL
H συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο ESPERIDES
RESORT, Μεγανήσι Λευκάδας, 4 Αστέρων για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων.
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο καταπράσινο νησάκι του Ιονίου πάνω σε ένα λόφο λίγα µέτρα από τη θάλασσα.
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1/5 - 30/6
1/7 - 20/7
21/7 - 21/8
16/9 - 15/10
22/8 - 15/9
∆ΙΚΛΙΝΟ
90€
108€
160€
ΤΡΙΚΛΙΝΟ

125€

152€

231€

SUITE 4 ατόµων

210€

257€

399€

EXTRA ΚΡΕΒΑΤΙ
1ο Παιδί 2-6 ετών στο δωµάτιο γονέων
1ο Παιδί 6-12 ετών στο δωµάτιο γονέων
2ο Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο γονέων

35€
∆ΩΡΕΑΝ
25
18

44€
∆ΩΡΕΑΝ
31
22

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (παιδική κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• ∆ωµάτια µε κλιµατισµό, TV, mini bar,τηλέφωνο, µουσική σεσουάρ µαλλιών.
• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων.
• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή.

70€
∆ΩΡΕΑΝ
44
35
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• Υπηρεσίες και φόροι.
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:26450/51761-2 FAX:26450/51764)
για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
προκαταβολή, ίση µε µία διανυκτέρευση, σε Τραπεζικό Λογαριασµό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το
αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης,
στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ESPERIDES RESORT ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της προκαταβολής
του.
13.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ PARGA Beach και PREVEZA City
Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα Ξενοδοχεία Parga Beach και
Preveza City , τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Πάργας και της Πρέβεζας αντίστοιχα, για διαµονή 4 και πλέον
διανυκτερεύσεων.
Α΄ PARGA Beach
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
4/5 - 12/6
13/6 - 5/7
6/7 - 23/8
7/9 - 31/10
24/8 – 6/9
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε δίκλινο
26€
35€
55€
1ο Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
των γονέων
1ο ή 2ο Παιδί 12-15 ετών στο δωµάτιο
των γονέων
10€
10€
15€
3ο άτοµο άνω των 15 ετών
15€
15€
20€
Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (παιδική κούνια)
Β΄ PREVEZA CΙΤΥ site:www. PrevezaCity.gr
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1/5 - 12/7
24/8 - 30/9
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε δίκλινο
30€
1ο Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων
∆ΩΡΕΑΝ
2ο Παιδί 12-15 ετών στο δωµάτιο των γονέων
10€
3ο άτοµο άνω των 15 ετών
15€

13/7 - 23/8
38€
∆ΩΡΕΑΝ
15€
20€

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (παιδική κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωινό µπουφέ µε ποικιλία εδεσµάτων.
• Υπηρεσίες και φόροι.
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε τα Ξενοδοχεία (ΤΗΛ:2684/031410-11 FAX:26840/31412)
για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε Τραπεζικό Λογαριασµό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό,
στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω
fax για να επικυρωθεί η κράτηση.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ PARGA Beach ή PREVEZA City ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη
δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της προκαταβολής
του.
14.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ROSELANDS ΣΤΗΝ ΚΩ
Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο ROSELANDS,
κατηγορία Β,΄ το οποίο βρίσκεται στο Μαρµάρι Κώ, για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων.
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1/5 - 30/6
1/7 - 14/7
15/7 - 25/8
16/9 - 15/10
25/8 - 15/9
Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινο για 7 διανυκτερεύσεις
250€
280€
310€
Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε τρίκλινο για 7 διανυκτερεύσεις
235€
250€
280€
Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (παιδική κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωϊνό µπουφέ.
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• ∆είπνο σερβιριζόµενο
• Υπηρεσίες και φόροι.
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2242/041550-650 FAX:2242/041651)
για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
προκαταβολή 30€ . κατ’ άτοµο στην διεύθυνση: ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ROSELANDS, Μαρµάρι, ΚΩΣ 85 300.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ROSELANDS ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της προκαταβολής
του.
15.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Seagull’s bay HOTEL ΣΤΗΝ ΚΩ
Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο Seagull’s bay για
διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. Το ξενοδοχείο είναι καινούργιο 3 αστέρων και αποτελείται από 36 διαµερίσµατα
τύπου Μεζονέτας.
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: site: wwwseagullsbay.gr
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1/5 - 30/6
1/7 - 3/9
4/9 - 30/9
Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινο
32€
38€
ΜΕΖΟΝΕΤΑ (4 Ενήλικες) κατ’άτοµο
29€
34€
3o άτοµο ενήλικας
19€
21€
5ο άτοµο στη ΜΕΖΟΝΕΤΑ ενήλικας
24€
27
6ο άτοµο στη ΜΕΖΟΝΕΤΑ ενήλικας
24€
27€
ο
1 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων
∆ΩΡΕΑΝ
∆ΩΡΕΑΝ
2ο Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιοτων γονέων
50%
50%€

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (παιδική κούνια)
Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται:
• Πρωινό µπουφέ µε ποικιλία εδεσµάτων.
• Υπηρεσίες και φόροι.
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2242/059294-7 FAX:22420/59298)
για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε Τραπεζικό Λογαριασµό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό,
στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω
fax για να επικυρωθεί η κράτηση.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται µεταξύ
των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Seagull’s bay ΚΩΣ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της προκαταβολής
του.
Συνάδελφοι,
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση να επικοινωνείτε
τηλέφωνα:210/82 02 111, 82 02 108 και 82 02 128.

µε

το

Οργανωτικό

Τµήµα

της

ΓΣΕΕ

στα

Επίσης, επειδή έχουµε γίνει αποδέκτες παραπόνων, παρακαλούµε το συντοµότερο δυνατόν να ενηµερώσετε
τα Σωµατεία Μέλη σας, για τις παραπάνω συνεργασίες, διότι υπάρχουν και συνεργασίες που περιλαµβάνουν
την περίοδο του ΠΑΣΧΑ.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Συνηµµένα: 15 ειδικά σηµειώµατα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ

