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Μάρτιος 2017
Αγαπητά Μέλη του Chios Marine Club.
Σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση της καλοκαιρινής εκδρομής μας στην περιοχή Σύβοτα Θεσπρωτίας, για
το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα διαμείνουμε στο ξενοδοχείο 5 αστέρων ΄΄SIVOTA DIΑMOND SPA
RESORT΄΄

(Περισσότερες

πληροφορίες

σχετικά

με

το

ξενοδοχείο

μπορείτε

να

βρείτε

στο

:http://www.sivotadiamond.gr/index.php/el/photos).
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με πούλμαν στις 02 – 05 Ιουνίου 2017
( Αναχώρηση: Παρασκευή 02/06/2017 , Επιστροφή: Δευτέρα 05/06/2017 )
Θα επανέλθουμε για την ακριβή ώρα αναχώρησης.
Κόστος πακέτου για ζευγάρι (δίκλινο δωμάτιο) = 500,00 € και περιλαμβάνει:


Διαμονή (3 βράδια) με Ελληνικό Πρωϊνό σε μπουφέ στο Κεντρικό Εστιατόριο Εφύρα



Καθημερινό βραδινό μπουφέ στο Κεντρικό Εστιατόριο Εφύρα (στην τιμή περιλαμβάνονται
και τα ποτά του δείπνου).



Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας, της σάουνας, του χαμάμ και του γυμναστηρίου



1 Δωρεάν 10’massage/ενήλικα



Δωρεάν ασύρματο internet σε όλα τα δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους



Μεταφορά με πούλμαν συμπεριλαμβανομένων τοπικών μετακινήσεων

Τιμή τρίκλινου δωματίου = 685,00 € με τις παραπάνω παροχές για τρία άτομα.
Παιδιά έως 12 ετών έχουν δωρεάν διαμονή σε δωμάτιο με 2 ενήλικες.
Παιδιά από 5 έως 12 ετών : 3,00 ευρώ επιπλέον στο προαναφερόμενο δείπνο.
Για κρατήσεις δωματίων, απαιτείται προκαταβολή 200,00 ευρώ για δίκλινο δωμάτιο και 300,00 ευρώ για
τρίκλινο δωμάτιο. Το παραπάνω ποσό πρέπει να κατατεθεί στον λογαριασμό της λέσχης το αργότερο

έως 27/03/2017. Το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή 300,00 € για δίκλινο και 385,00 € για τρίκλινο θα πρέπει
να καταβληθεί έως τις 23/05/2017.
Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Παρακαλείστε να ενημερώνετε την γραμματεία της λέσχης κατόπιν της κατάθεσής σας.
Αριθμός λογαριασμού Τραπέζης
PIRAEUS BANK (Γρηγ.Λαμπράκη 95-97 & Βας. Γεωργίου Α’, Πειραιάς ) 6885-124719-147
IΒΑΝ Code: GR4901718850006885124719147
SWIFT-BIC: PIRBGRAA
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ: TO ONOMA / EΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Για την εκδρομή στα ΣΥΒΟΤΑ
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: info@chiosmarineclub.gr ή στα
τηλέφωνα : 210 4185788, 6974 331189.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Γεώργιος Ν. Λως
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