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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ 
 

Συνάδελφοι,  
Ο  Σ.Ε.∆.Α. διοργανώνει για µία ακόµη φορά ηµερήσια  εκδροµή στο νησί ΣΠΕΤΣΕΣ  

το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  για τα µέλη του και τους συνοδούς τους. 
 

Το πρόγραµµα της εκδροµής έχει ως εξής : 
� 7.45 π.µ. Συγκέντρωση στο κτίριο της Λιοσίων 

� 8.00π.µ. (αυστηρά)   Αναχώρηση 
Αφιξη στην ΚΟΣΤΑ και µεταφορά µε µισθωµένα καραβάκια στο νησί 

Επίσκεψη  στο µουσείο της Μπουµπουλίνας, για όσους επιθυµούν,ελεύθερος 
χρόνος  για  βόλτα/καφέ/κολύµβηση για  αγορές τοπικών προϊόντων  
                     Γεύµα σε επιλεγµένη ταβέρνα – ελεύθερος χρόνος 

� 5.45 µ.µ. Αναχώρηση  και   9.00 µ.µ. Περίπου άφιξη  στη Λιοσίων 
 

Το χρονοδιάγραµµα της εκδροµής θα τηρηθεί αυστηρά και θα πρέπει όλοι οι 
συµµετέχοντες να το σεβαστούν για να µη διαταραχθεί η καλή διάθεση όλων. 

Ο ΣΕ∆Α και αυτή τη  φορά θα καλύψει  τα έξοδα της εκδροµής σχεδόν στο σύνολό 
της για τα µέλη του και τα µικρά παιδιά τους ( µεταφορά, ξενάγηση στο Μουσείο πλήρες 
γεύµα,δεν συµπεριλαµβάνονται τα αναψυκτικά και τα ποτά). 

 
Οι συµµετέχοντες – µέλη θα πληρώσουν µόνο ένα µικρό συµβολικό ποσό : 
Μέλη ΣΕ∆Α :  10 €/άτοµο- Παιδιά έως 5 ετών : ∆ΩΡΕΑΝ 
Παιδί 6 – 12 ετών : 10€/ άτοµο , 
Παιδιά από 13 και άνω καθώς και συνοδοί µη µέλη : 25 €/άτοµο 
 

       Επειδή πρέπει να γίνουν έγκαιρα οι απαιτούµενες κρατήσεις και οι δυνατότητες που 
υπάρχουν λόγω  µεταφοράς µε καραβάκια, ταβέρνας  κλπ είναι περιορισµένες, 
καλούνται τα µέλη που επιθυµούν να συµµετέχουν να το δηλώσουν στο γραφείο του 
Συλλόγου καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιµο ή τουλάχιστον το 50% . Η εξόφληση θα 
πρέπει να γίνει υποχρεωτικά µέχρι την Παρασκευή 30/6/2017. θα υπάρξει σειρά 
προτεραιότητος  διότι όπως προαναφέραµε οι δυνατότητες δυστυχώς είναι απόλυτα 
περιορισµένες . 
       Επειδή ο ΣΕ∆Α πρέπει να προπληρώσει τα έξοδα και το πρακτορείο, δεν θα µπορεί να 
γίνει επιστροφή χρηµάτων για  ακύρωση θέσης.  
        Ο χρόνος είναι αρκετός για να αποφασίσουν και να προγραµµατίσουν οι 
συνάδελφοι οι οποίοι επιθυµούν να συµµετέχουν στην εκδροµή.  
        Επισηµαίνουµε ότι απαιτείται η φυσική παρουσία των µελών και όχι αντιπροσώπων 
τους. Αντικαταστάτες δεν θα γίνουν δεκτοί. 

 


