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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

8ήµερη εκδροµή των Κ.Α.Π.Η. Μαλίων και Χερσονήσου  
Αγαπητά µέλη,  

θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε , ότι το Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -Κ.Α.Π.Η.- ∆ήµου 
Χερσονήσου διοργανώνει 8ήµερη  εκδροµή µε προορισµό 

ΠΡΕΒΕΖΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ – ΛΕΥΚΑ∆Α- ΠΑΡΓΑ – ΠΑΞΟΙ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ- ΜΕΤΣΟΒΟ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ( ΜΕΤΕΩΡΑ ) 
Τιµή ανά άτοµο 335 € . Το πρόγραµµα έχει ως εξής: 

� 29/9/ 1η µέρα :  αναχώρηση από τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Χερσονήσου ( θα οριστούν κεντρικές στάσεις 
αναχώρησης και επιστροφής )  µε προορισµό τον Πειραιά. 

�  30/9  2η µέρα : Πειραιάς – Λευκάδα – Μονή Φανερωµένης – Πηγές Αχέροντα – Πρέβεζα.                                      
�  1/10  3η µέρα : Πρέβεζα – Πάργα – Μπλε Σπηλιές – Παξοί – Αντίπαξοι σηµ. σε περίπτωση που δεν θα  

πραγµατοποιηθεί η κρουαζιέρα Παξοί και Αντίπαξοι λόγω καιρού  η ανώτερη τιµή µειώνετε 15 € – Τέρεβο – 
Ιωάννινα  

�  2/10  4η µέρα : Ιωάννινα – Καλπάκι – Μονή Μολυβδοσκέπαστης – Κόνιτσα – Ιωάννινα  
�  3/10  5η µέρα : Ιωάννινα – Λίµνη Ιωαννίνων – Μουσείο Βρέλλη – Ιωάννινα  
�  4/10  6η µέρα : Ιωάννινα – Ζαγοροχώρια – Χαράδρα – Βίκου – Σπήλαιο  Περάµατος – Ιωάννινα  
�  5/10  7η µέρα : Ιωάννινα – Μέτσοβο – Καλαµπάκα – Πειραιάς – Ηράκλειο  
�  6/10  8η µέρα : Ηράκλειο – ∆ήµος Χερσονήσου  

Το αναλυτικό πρόγραµµα θα  το προµηθευτείτε από την Κοινωνική λειτουργό του Κ.Α.Π.Η. 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει  

� Μεταφορά µε πούλµαν  από  τις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Χερσονήσου από και προς Ηράκλειο-Πειραιά-
Ηράκλειο. 

� Ατµοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες καµπίνες µε Μινωικές γραµµές ΗΡΑ-ΠΕΙΡ-ΗΡΑ. 
� 1 διανυκτέρευση  στην Πρέβεζα σε ξενοδοχείο  Β΄ κατηγορίας µε  ηµιδιατροφή  - µπουφέ  
� 4 διανυκτερεύσεις στην πόλη των Ιωαννίνων σε κεντρικό ξενοδοχείο de lux  5* ξενοδοχείο µε ηµιδιατροφή – 

µπουφέ -  
� Πούλµαν για τις µεταφορές και τις περιηγήσεις κατά την 8ήµερη εκδροµή.  
� Συνοδοί  γραφείου – ασφάλεια ταξιδιού – Φ.Π.Α. – ενηµερωτικό έντυπο .  

∆εν συµπεριλαµβάνονται: 
Εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων .  
Παρακαλούνται τα  µέλη του Κ.Α.Π.Η Μαλίων και  Χερσονήσου  να δηλώσουν  συµµετοχή στην κοινωνική υπηρεσία του Κ.Α.Π.Η., 
εγγραφές θα γίνονται καθηµερινά από τις 9:00 π.µ. έως τις 15:00 π.µ. και θα ξεκινήσουν  από  την Τετάρτη 12 Σεπτεµβρίου και θα 
λήξουν  την Τετάρτη 26  Σεπτεµβρίου  2012 και ώρα 10:00 π.µ.  
Ελάχιστος αριθµός συµµετοχής 40  και ανώτερος  αριθµός  100   άτοµα. Θα τηρηθεί σειρά  προτεραιότητας  .  
Λόγω ότι ο αριθµός συµµετοχής θα είναι περιορισµένος, σας τονίζουµε ότι σε περίπτωση που ο αριθµός συµπληρωθεί και νωρίτερα 
από την καθορισµένη ηµεροµηνία δεν έχουµε καµία ευθύνη. Για το λόγο αυτό παρακαλείστε να προσέλθετε εγκαίρως για µην 
δηµιουργηθούν προβλήµατα στην οργάνωση της εκδροµής.  
Σε περίπτωση ακύρωσης επτά ηµέρες πριν την εκδροµή δεν επιστρέφεται το χρηµατικό  ποσό. 
Απαραίτητη προϋπόθεση:  

  1. Η εγγραφή γίνεται αυτοπροσώπως µε την αστυνοµική ταυτότητα , όπου θα συµπληρώσει  υπεύθυνη δήλωση  συµµετοχής.  
  2. Κάθε εγγραφόµενος αυτοδικαίως αποδέχεται το πρόγραµµα της εκδροµής. 
  3. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίζουν µια βεβαίωση από το θεράποντα  ιατρό τους για τις παθήσεις και  την     
      φαρµακευτική αγωγή τους  – σοβαρά προβλήµατα υγείας θα πρέπει να αναφερθούν και να σηµειωθούν.  
  4. Το µέλος κατά την εγγραφή του θα πρέπει  προκαταβάλλει εξολοκλήρου το ποσό των 335  € . 
  5. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται κατά την εγγραφή τους να δηλώσουν µε ποιο άτοµο επιθυµούν να συγκατοικήσουν .  

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  
 

Βασιλάκης Μιχάλης  

 


