Αθήνα, 8-4-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι.
Η Ένωση Μελών ΝΣΚ σε συνεργασία με το πρακτορείο ΚΥΚΛΟΣ διοργανώνει φέτος
το καλοκαίρι για τα μέλη της δεκαήμερη εκδρομή στη Βόρεια Ισπανία, το πρόγραμμα
της οποίος σας επισυνάπτουμε. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί σε δύο γκρουπ,
μέγιστου αριθμού 35 ατόμων έκαστο, το πρώτο στις 14 με 23 Ιουλίου και το δεύτερο
στις 4 με 13 Αυγούστου.
Τα Μέλη της Ενώσεως τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν
τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ενώσεως: ekpnsk@nsk.gr.
Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές εως την 30η Μαΐου 2015 κατά σειρά
προτεραιότητας και μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού για κάθε γκρουπ.
Παρακαλούμε να αναφέρετε στη δήλωσή σας, το γκρουπ (Ιουλίου ή Αυγούστου) στο
οποίο θα συμμετάσχετε,τα ονοματεπώνυμα των ατόμων για τα οποία γίνεται η
κράτηση, τον αριθμό δωματίων (με τη διευκρίνιση αν πρόκειται για δίκλινα ή
μονόκλινα) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Αμέσως μετά τη συμπλήρωση των γκρουπ, θα σας ενημερώσουμε για τις
διατυπώσεις καταβολής της προκαταβολής και του συνολικού κόστους συμμετοχής.
Το κόστος συμμετοχής είναι:
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 1090€ (895,00 € + 195,00 € ΦΟΡΟΙ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ)
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ:
ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
ενδιάμεσο σταθμό ΑΘΗΝΑ-ΠΟΡΤΟ και ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΑΘΗΝΑ ΜΕ LUFTHANSA Διαμονή
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 – 5 αστέρων Πρωινό μπουφέ καθημερινά Μεταφορές από
/ προς αεροδρόμια / ξενοδοχεία εξωτερικού Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για
όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρει το πρόγραμμα Ξεναγήσεις / περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας
Ενημερωτικά έντυπα / χάρτες Φ.Π.Α. Ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης)

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται
Είσοδοι στα μουσεία Φόροι αεροδρομίων
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γενικό Γραμματέα της
Ενώσεως Πάρεδρο ΝΣΚ Αντώνη Αντωνίου στο υπηρεσιακό του ταχυδρομείο:
a.antoniou@nsk.gr
Με την ευκαιρία ευχόμαστε σε όλους σας Καλό Πάσχα.
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