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ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΒΕΡΓΙΝΑ(ΤΑΦΟΙ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ) ΕΔΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΑΡΙΔΑΙΑ(ΠΟΖΑΡ)
Συνάδελφοι,
Ο
Σ.Ε.∆.Α. διοργανώνει τριήµερη εκδροµή (οδική) στην ΒΕΡΓΙΝΑ(ΤΑΦΟΙ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ),Ε∆ΕΣΣΑ,ΝΑΟΥΣΑ,ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ, ΑΡΙ∆ΑΙΑ(ΠΟΖΑΡ) 1,2,3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
για τα µέλη του και τους συνοδούς των.
Ο ΣΕ∆Α και αυτή τη φορά θα καλύψει µέρος των εξόδων της εκδροµής για τα
µέλη του και τα µικρά παιδιά των µελών του συλλόγου.Το κόστος µε αυτό τον τρόπο
διαµορφώνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα ως εξής:
Οι συµµετέχοντες θα πληρώσουν τα εξής ποσά :
Μέλη ΣΕ∆Α : 58 €/άτοµο- Παιδιά έως 5 ετών : ∆ΩΡΕΑΝ
Παιδί 6 – 12 ετών : €/ άτοµο , (η τιµή θα καθοριστεί από τον αριθµό συµµετοχής)
Παιδιά από 13 και άνω καθώς και συνοδοί µη µέλη : 75 €/άτοµο
Το ποσό αυτό καλύπτει τα λεωφορεία, το ξενοδοχείο µε πρωινό ένα γεύµα ή δείπνο και θα
γίνει προσπάθεια για να καλυφθεί ένα µέρος από τα εισιτήρια για το Μουσείο της
Βεργίνας ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετεχόντων.
Επειδή πρέπει να γίνουν έγκαιρα οι απαιτούµενες κρατήσεις και οι δυνατότητες που
υπάρχουν είναι περιορισµένες, καλούνται τα µέλη που επιθυµούν να συµµετέχουν να το
δηλώσουν στο γραφείο του Συλλόγου καταβάλλοντας το 50% . Η εξόφληση θα πρέπει
να γίνει υποχρεωτικά µέχρι την Παρασκευή 24/11/2017. θα υπάρξει σειρά
προτεραιότητας διότι όπως προαναφέραµε οι δυνατότητες δυστυχώς είναι απόλυτα
περιορισµένες λόγω της χωρητικότητας του ξενοδοχείου . Τα δωµάτια θα είναι δίκλινα.
Όποιος επιθυµεί µονόκλινο θα επιβαρυνθεί για τις δύο µέρες 48 ευρώ συνολικά
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.
Σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί ο ικανός αριθµός συµµετοχών που απαιτείται η
εκδροµή θα µαταιωθεί και θα γίνει επιστροφή χρηµάτων.
Το αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής θα ανακοινωθεί τις προσεχείς µέρες
προκειµένου να συντονισθούν οι ώρες επίσκεψης τόσο στο µουσείο της Βεργίνας όσο
και στην Παναγία Σουµελά

