
        
 

Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

-Κ.Α.Π.Η- 

 
  ∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – ΧΑΝΙΑ 

 
,  

   η Γνωµοδοτική επιτροπή των εκδροµών  του  Κ.Α.Π.Η.   
∆ήµου Χερσονήσου διοργανώνει  διήµερη εκδροµή µε προορισµό  την   

Παλαιόχωρα  και   Χανιά στις 12 και 13 Μαϊου 2014. 
 

Τιµή  ανά άτοµο 49  € 
 

Όσα µέλη  ενδιαφέρονται να  συµµετάσχουν παρακαλούνται να δηλώσουν εγκαίρως συµµετοχή µέχρι την 
Πέµπτη 8 ΜαΪου 2014  . 

 Με την εγγραφή σας θα πρέπει να προκαταβάλλεται το ποσό  στην Κοινωνική λειτουργό του Κ.Α.Π.Η.  
Παρακαλείστε να δηλώσετε µε ποιον επιθυµείτε να συγκατοικήσετε στο ξενοδοχείο . 

Τα µέλη του Κ.Α.Π.Η. Μαλίων παρακαλούνται να εγγραφούν στα µέλη της Γνωµοδοτικής επιτροπής  
 στον κ. Λυδάκη Πολύδωρα ή στην κα. Μοναχού Γεωργία .  

Τα µέλη του Μοχού και του Κρασίου παρακαλούνται να δηλώσουν συµµετοχή στην Κοινωνική λειτουργό του 
Κ.Α.Π.Η. τηλ. επικοινωνίας 28970 22 0 14. 

Το πρόγραµµα έχει ως εξής.  
∆ευτέρα 12 ΜαΪου  

� πρωινή αναχώρηση ( για την ώρα θα ενηµερωθείτε εγκαίρως ) . 
� στάση για  καφέ πριν το Ρέθυµνο.  
� µεσηµεριανό φαγητό στην Λίµνη Κουρνά .  
� επίσκεψη στο Ακρωτήρι στους τάφους του Βενιζέλου  και συνεχίζουµε για την Παλαίοχωρα  όπου θα 

γίνει η διανυκτέρευση  - ελεύθερος χρόνος .  
 Τρίτη 13 Μαϊου   

� µετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε για τον Οµαλό, στάση στο  Ξυλόσκαλο  που είναι η αφετηρία του 
πασίγνωστου   Φαραγγιού  της Σαµαριάς και συνεχίζουµε προς την πόλη Χανίων όπου θα έχουµε 
ελεύθερο χρόνο για βόλτα .  

� µεσηµεριανό φαγητό στο Θέρισο  και αναχώρηση µε µία στάση στην  Γεωργιούπολη  - άφιξη και 
κατανοµή στα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου Χερσονήσου .   

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Α.Π.Η.  
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ Κ.Α.Π.Η. 

Στην  τιµή συµπεριλαµβάνεται : 
� µια διανυκτέρευση µε πρωινό  σε ξενοδοχείο στην Παλαιόχωρα . 
� ασφάλεια ταξιδιού και ατυχήµατος . 
� φόροι και Φ.Π.Α.  
� συνοδός γραφείου  . 

 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 2ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ . ΤΟ ∆.Σ. ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ∆ΕΝ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ. 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  
 

Μιχάλης Βασιλάκης  
 
 


