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Ιανουάριος  2018
Αγαπητά Μέλη του Chios Marine Club.

Σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση της χειμερινής εκδρομής μας στην περιοχή του Βόλου, εν όψει  του

τριημέρου  της  Καθαρής  Δευτέρας.  Θα  διαμείνουμε  στο  ξενοδοχείο  5  αστέρων  ΄΄VALIS  HOTEL΄΄

(Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ξενοδοχείο μπορείτε να  βρείτε στο :http://valishotel.gr/ ).

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 16 – 19 Φεβρουαρίου 2018

(Αναχώρηση: Παρασκευή 16/02/2018 -  Επιστροφή: Καθαρή Δευτέρα  19/02/2018). 

Ώρα αναχώρησης από Πειραιά 15:30.

Επισημαίνεται ότι  θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Κόστος πακέτου για ζευγάρι (δίκλινο δωμάτιο) =  400,00 €  και περιλαμβάνει:

 Διαμονή (3 βράδια) 

 Αμερικάνικο buffet πρωινό στο εστιατόριο Αγραία του Ξενοδοχείου.

 Δείπνο την Παρασκευή 16/02/2018 με την άφιξη του γκρουπ. Το δείπνο περιλαμβάνει και 1 ποτό

(μπύρα ή κρασί ή αναψυκτικό).

 Wi fi Internet Access δωρεάν στο δωμάτιο και σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.

 Δωρεάν χρήση του Valis Spa (εσωτερική πισίνα) και του γυμναστηρίου.

 Μετακίνηση με Πούλμαν.

Επιπλέον άτομο στο δωμάτιο χρεώνεται με 25,00 / διαν/ση.

Παιδιά έως 12 ετών έχουν δωρεάν διαμονή σε δωμάτιο με 2 ενήλικες.

Για κρατήσεις δωματίων, απαιτείται  προκαταβολή 200,00 ευρώ για δίκλινο δωμάτιο. Το παραπάνω ποσό

πρέπει να κατατεθεί στον λογαριασμό της Λέσχης το αργότερο έως 25/01/2018. Το υπόλοιπο ποσό,

δηλαδή 200,00 € για δίκλινο  θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 12/02/2018.

Παρακαλείστε να ενημερώνετε την γραμματεία της Λέσχης σχετικά με τις παραπάνω καταθέσεις. 

Αριθμός λογαριασμού Τραπέζης

PIRAEUS BANK (Γρηγ.Λαμπράκη 95-97 & Βας. Γεωργίου Α’, Πειραιάς )  6885-124719-147

IΒΑΝ Code:  GR4901718850006885124719147

SWIFT-BIC:  PIRBGRAA

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ:  TO ONOMA / EΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:   Για την εκδρομή στο VALIS HOTEL

Υ.Σ.: Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής θα σας αποσταλεί τις επόμενες ημέρες.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: info  @  chiosmarineclub  .  gr   ή στα 

τηλέφωνα : 210 4185788, 6974 331189.
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Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Κωνσταντίνος Βασιλειάδης               Γεώργιος Ν. Λως
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