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 ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  

Τα Κ.Α.Π.Η. Δήμου Χερσονήσου  προσκαλούν τα μέλη και  τους φίλους του ,   στην  κοπή της  Βασιλόπιτας ,    

την Πέμππππτη 28 28 28 28 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13:00 13:00 13:00 13:00  το μεσημέρι  στο κέντρο << << << << Χατζής >> >> >> >>    στο Κοκκίνη Χάνι . 

Η εκδήλωση  περιλαμβάνει πλήρες μενού  ( ατομικό πιάτο ορεκτικά μπιφτέκι σχάρας , σουφλέ μακαρόνι / τυριά , 

ντολμαδάκια/γιαούρτι σπιτικά , φρέσκα μανιτάρια  , σαλάτα  Μεσογείου ανά τέσσερα άτομα , κυρίως πιάτο ατομικό χοιρινό με πατάτες στο 

ξυλόφουρνο , επιδόρπιο ανά τέσσερα άτομα σοκολάτοπιτα με παγωτό  - φρούτα εποχής , ρακή  , λευκό ή κόκκινο κρασί , αναψυκτικά ,νερά σε 

ελεύθερη κατανάλωση).  

Ζωντανή µουσική µε την ορχήστρα του Γιάννη Λυδάκη   & λαχειοφόρα αγορά  .   

Τιμή    μενού    ανά    άτομο     1 1 1 12   €  €  €  €  

Όσα μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση , παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή 

μέχρι την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 , προκαταβάλλοντας το ποσό στην Κοινωνική Λειτουργό . 

Όσοι επιθυμούν να μεταβούν στο Κέντρο με δικά τους οχήματα παρακαλούνται να το δηλώσουν κατά 

την εγγραφή τους.  Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση ακύρωσης τελευταίας στιγμής δεν επιστρέφονται 

τα χρήματα. Ο ∆ήµος Χερσονήσου θα διαθέσει  λεωφορεία για την µεταφορά σας  . 

Ώρα    αναχώρησης    από το Κ.Α.Π.Η.     Λιμ.    Χερσονήσου 12:15 12:15 12:15 12:15 το μεσημέρι  , επιστροφή 17:00 μ.μ.         

  Τα    μέλη    των    υππππόλοιππππων    δημοτικών    ενοτήτων ,  ,  ,  , θα    ενημερωθούν    εγκαίρως    για    την    ώρα    αναχώρησης     

ή    ππππαρακαλούνται    να    εππππικοινωνήσουν    στο     τηλέφωνο του    Κ....Α....Π....Η. 28970 22 0 14 .. 28970 22 0 14 .. 28970 22 0 14 .. 28970 22 0 14 . 

Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα  

  Σας ευχόµαστε Χρόνια Πολλά   

          Υγεία και Ευηµερία για το 2016  

                                                                                              Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Αθανάσιος Καλαϊτζάκης  


