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Οκτώβριος 2016
Αγαπητά Μέλη του Chios Marine Club.
Σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση της χειμωνιάτικης εκδρομής μας στην περιοχή της Ναυπακτίας. Θα
διαμείνουμε στο ξενοδοχείο 4 αστέρων ΄΄NAFS HOTEL΄΄ (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
ξενοδοχείο μπορείτε να βρείτε στο: http://www.nafshotel.gr/).
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 02 – 04 Δεκεμβρίου 2016
( Αναχώρηση: Παρασκευή 02/12/2016 , Επιστροφή: Κυριακή 04/12/2016 )
Επισημαίνεται ότι, επειδή μας έχουν διατεθεί μόνο 25 Δωμάτια, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά
προτεραιότητας.
Κόστος πακέτου για ζευγάρι (δίκλινο δωμάτιο) = 130,00 € και περιλαμβάνει:
Διαμονή (2 βράδια) με πρωϊνό και ένα δείπνο για δύο άτομα ( ποτά δεν περιλαμβάνονται στην τιμή ).
Τιμή τρίκλινου δωματίου = 185,00 € με τις παραπάνω παροχές για τρία άτομα.
Παιδιά έως 3 και 4 ετών δεν χρεώνονται εφόσον κοιμούνται σε παρκοκρέβατο ή μαζί με τους γονείς
τους.
Για κρατήσεις δωματίων, απαιτείται η προκαταβολή κατ ελάχιστον, τoυ αντιτίμου της μίας διανυκτέρευσης
δηλαδή 65,00€ για δίκλινο δωμάτιο και 90,00€ για τρίκλινο δωμάτιο. Το παραπάνω ποσό πρέπει να
κατατεθεί στον λογαριασμό της λέσχης το αργότερο έως 8/11/2016 ώστε να καταβληθούν άμεσα στο
ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή 65,00€ για δίκλινο και 95,00€ για τρίκλινο

θα πρέπει να

καταβληθεί έως τις 28/11/2016.
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
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Για την εκδρομή στο NAFS HOTEL
Όσον αφορά την μετακίνησή μας η Λέσχη προτείνει μετακίνηση με πούλμαν γιατί θεωρούμε ότι αφενός είναι
η πιο ενδεδειγμένη για να περάσουμε καλύτερα όλοι μαζί αλλά και αφετέρου είναι οικονομικότερη. Παρά
ταύτα, θα θέλαμε να μας δηλώσετε το μέσο μετάβασης που επιθυμείτε ώστε να καταλήξουμε στον τρόπο
μετακίνησης αλλά και να καθορίσουμε το κόστος της. Παρακαλούμε να μας απαντήσετε σχετικά με αυτό
όχι αργότερα από την 04/11/2016.
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: info@chiosmarineclub.gr ή στα
τηλέφωνα : 210 4185788, 6974 331189.
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