ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51
Web site: www.syete.gr
ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3343090

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 3349999
FAX: 210 3212944, 3215988
Email: syete@otenet.gr

Αθήνα, 5/5/2015

ΠΡΟΣ ΕΑΚ ΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΓΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.
Η Γ.Σ.Ε.Ε., όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος προτείνει ένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ για συναδέλφους και συναδέλφισσες,
που αφορά στην περίοδο του ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2015, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Εγκύκλιο
υπ’αριθμ. ΠΣ/29-4-2015
Συνημμένα, σας κοινοποιούμε το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου με την
παράκληση να φροντίσετε να γίνει γνωστή σε όλους τους συναδέλφους του χώρου σας.
Σημειώστε, ότι τα ειδικά σημειώματα, που αφορούν την επιβεβαίωση του μέλους
μας, δεν είναι κοινά για όλα τα ξενοδοχεία, αλλά το καθένα είναι ξεχωριστό για
το κάθε ξενοδοχείο, άρα πρέπει να βγουν αντίστοιχες φωτοτυπίες.
(Προσοχή: για τις κρατήσεις η συνεννόηση θα γίνεται απευθείας με τα
Ξενοδοχεία ή το Πρακτορείο που αναφέρεται στην Εγκύκλιο).
Με τιμή
Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Συν: Εγκύκλιος (20 σελ.) & σημειώματα (12 σελ.)

Σημείωση:

Συνάδελφοι, Παρακαλούμε να παρακολουθείτε το site της
ΓΣΕΕ(www.gsee.gr) ώστε να ενημερώνεστε για πιθανή διαφοροποίηση των
τιμών στα ξενοδοχεία που υπάρχουν στην Εγκύκλιο. Για οποιαδήποτε
διευκρίνιση να επικοινωνείτε με το Οργανωτικό Τμήμα της ΓΣΕΕ στα
τηλέφωνα:210/8202109, 8202108 και 8202111.
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Γ.Σ.Ε.Ε.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5

Αθήνα, 4 ΜΑΪΟΥ 2015

ΠΣ/29-4-2015
Προς
Tα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες δύναμης
Γ.Σ.Ε.Ε.
Συνάδελφοι,
Η Γ.Σ.Ε.Ε. επαναλαμβάνοντας το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΩΝ, σας γνωστοποιεί για τη περίοδο των φετινών διακοπών τις παρακάτω
συνεργασίες, προσφέροντας προσιτές διακεκριμένες υπηρεσίες στον μέσο εργαζόμενο και την
οικογένειά του:
1.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΝΑ TRAVEL
site:www.annatravel.gr-email: annaal@otenet.gr

Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους σε
διακεκριμένα ξενοδοχεία στη Χαλκιδική, στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μεσσηνία, στην
Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στη Ρόδο, στην Πάλαιρο, στη Λέρο και στη Λευκωσία.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες
1. ALEXANDER THΕ GREAT
Κρυοπηγή Χαλκιδικής (Πάνω στη θάλασσα) Α΄ Κατηγορία****
Site: www.alexanderthegreatbeach.com
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Συμμετοχή κατ’ άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
ημιδιατροφή
ο
1 Παιδί έως 12 ετών στο

1/5-25/7
26/8-10/9

26/7-25/8

44€

49€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ
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δωμάτιο των γονέων
2ο παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων
Τρίτο άτομο άνω των 12 ετών

50%

50%

-30%

-30%

Στη συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή
2. ΠΑΝΟΡΑΜΑ DE LUX
Κάτω Γαλατάς Χανίων (Πάνω στη θάλασσα)
Site: www.panorama-hotel.gr

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε
δίκλινο δωμάτιο all inclusive
ο
1 Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των
γονέων με all inclusive
ο
3 άτομο ενήλικας με all inclusive

01/5-28/6
1/9-14/9

29/6 – 31/8

69 €
ΔΩΡΕΑΝ

84€
ΔΩΡΕΑΝ

-25%

-25%

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• All Inclusive
(Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό σε πλούσιους μπουφέδες, παγωτά, ποτά, αναψυκτικά καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια των γευμάτων)
• Ποτά δωρεάν μέχρι τις 11:00 μ.μ.
3.

SUNRISE RESORT Α΄ Κατηγορία****
Μόλυβος Λέσβου (50 μέτρα από τη θάλασσα)
Site: www.sunrisehotel-lesvos.com

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Συμμετοχή κατ’ άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
ημιδιατροφή
ο
1 Παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων
ο
2 Παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων
Τρίτο άτομο ενήλικας

1/5 – 10/7
23/8 – 10/9

11/7 – 22/8

43€

50€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Έκπτωση 50%

Έκπτωση 50%

Έκπτωση 30%

Έκπτωση 30%

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων
• Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ
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4.
SUNRISE VILAGGE RESORT, De Lux
Πεταλίδι, Ν. Μεσσηνίας (επάνω στη θάλασσα, αμμώδης παραλία)
Site: www.sunrise-greece.com

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Συμμετοχή κατ’ άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
ημιδιατροφή
ο
1 Παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων
ο
2 Παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων
Τρίτο άτομο ενήλικας

1/5 – 11/7
23/8 – 15/9

12/7 – 22/8

51€

62€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Έκπτωση 50%

Έκπτωση 50%

Έκπτωση 30%

Έκπτωση 30%

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων
• Δείπνο σε μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή

5.
IRINNA HOTEL B΄ Κατηγορία***
Αγία Πελαγία, 8χιλ. από το Αργοστόλι, Κεφαλλονιά (λίγα μέτρα
από τη θάλασσα, αμμώδης παραλία)
Site: www.irinnahotel.gr

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Συμμετοχή κατ’ άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
ημιδιατροφή
ο
1 Παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων
ο
2 Παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων
Τρίτο άτομο ενήλικας

1/5 – 11/7
26/8 – 15/9

12/7 – 25/8

39€

44€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Έκπτωση 50%

Έκπτωση 50%

Έκπτωση 30%

Έκπτωση 30%

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων
• Δείπνο σε μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή
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6.
PALATINO HOTEL Α΄ Κατηγορία****
Μπόχαλη, Ζάκυνθος (20 μέτρα από τη θάλασσα, αμμώδης παραλία)
Site: www.palatinohotel.gr
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Συμμετοχή κατ’ άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
ημιδιατροφή
ο
1 Παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων
ο
2 Παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων
Τρίτο άτομο ενήλικας

1/5 – 10/7
24/8 – 15/9

11/7 – 23/8

43€

49€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Έκπτωση 50%

Έκπτωση 50%

Έκπτωση 30%

Έκπτωση 30%

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων
• Δείπνο σε μενού με δικό του Σεφ και σπιτικό εκλεκτό φαγητό
7.
PEGASOS HOTEL Α΄ Κατηγορία****
Καλλιθέα, Ρόδος (επάνω στη θάλασσα, αμμώδης παραλία)
Site: www.pegasoshotel.gr

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Συμμετοχή κατ’ άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
ημιδιατροφή
1ο Παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων
ο
2 Παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων
Τρίτο άτομο ενήλικας

1/5 – 12/7
25/8 – 15/9

13/7 – 24/8

68€

73€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Έκπτωση 50%

Έκπτωση 50%

Έκπτωση 30%

Έκπτωση 30%

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων
• Δείπνο σε μπουφέ με μεγάλη διαιτολογική επιλογή

8.

PALEROS GARDEN VILLAGE HOTEL Α΄ Κατηγορία****
Πάλαιρος, 16 χλμ. από τη Λευκάδα (επάνω στη θάλασσα)
Site: www.paleros-garden-village.com

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Συμμετοχή κατ’ άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
all inclusive
ο
1 Παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων με all
inclusive
ο
2 Παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων με all
inclusive
Τρίτο άτομο άνω των 12 ετών
με all inclusive

16/6 – 25/7
31/8 – 15/9

26/7 – 30/8

53€

59€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Έκπτωση 50%
Έκπτωση 30%
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Έκπτωση 50%
Έκπτωση 30%

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• All Inclusive
(Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό σε πλούσιους μπουφέδες, παγωτά, ποτά, αναψυκτικά καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια των γευμάτων)
• Ποτά δωρεάν μέχρι τις 11:00 μ.μ.
9.
HILTON CYPRUS HOTEL De Lux
Λευκωσία, Κύπρος, 10’ με τα πόδια από το κέντρο της πόλης
Site: www.hiltoncyprus.com.cy

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Συμμετοχή κατ’ άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο
standard με πρωινό
Το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
executive
Μονόκλινο standard
Μονόκλινο executive

1/7 – 31/8
60€
75€
105€
135€

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων
• Τα executive δωμάτια έχουν επιπλέον εκτός του πρωινού, σε ξεχωριστό σαλόνι δωρεάν καφέ
(Nescafe, espresso, cappuccino), τσάι, σοκολάτα, γάλα, ξηρούς καρπούς, πατατάκια, χωρίς
επιπλέον χρέωση από τις 10:00 π.μ. έως τις 11:00 μ.μ.
• Επίσης έχουν ένα μικρό μπουφέ με φαγητό από τις 5μ.μ έως 7:30μ.μ. χωρίς επιπλέον χρέωση
• Δικαίωμα χρήσης εσωτερικής πισίνας χωρίς επιπλέον χρέωση
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10. MALEAS BEACH HOTEL
Αλίντα, Λέρος (επάνω στη θάλασσα) Β΄ Κατηγορία
Site:www.hotel-maleas.gr

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/5-30/6
1/9-14/9
55€

1/7-31/7

1/8-31/8

57€

60€

1ο Παιδί έως 9 ετών στο
δωμάτιο των γονέων με
Πρωϊνό

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

1ο Παιδί 9 ετών και άνω στο
δωμάτιο των γονέων με
Πρωϊνό

50% στην
τιμή του
δωματίου

50% στην
τιμή του
δωματίου

50% στην
τιμή του
δωματίου

50% στην
τιμή του
δωματίου

50% στην
τιμή του
δωματίου

50% στην
τιμή του
δωματίου

Δίκλινο Δωμάτιο με Πρωϊνό

ο

3 άτομο ενήλικας με Πρωϊνό

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωινό με ντόπια παραδοσιακά προϊόντα σπιτικά φτιαγμένα χειροποίητα
• Οι τιμές είναι για δωμάτια με θέα θάλασσα
Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το ΑΝΝΑ TRAVEL (Κουμπάρη 5
Τ.Κ 106.74 Πλατεία Κολωνακίου) στο τηλ:210/3607222- fax: 210/3607221, για να εξασφαλίσει
τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο δωματίων). Έν συνεχεία θα
αποστέλλει προκαταβολή 50€. κατ’ άτομο σε λογαριασμό τράπεζας που θα του δοθεί.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του με ειδικό σημείωμα στο οποίο θα
αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η ένδειξη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΑΝΝΑ TRAVEL,
ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραμμα μη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο ΑΝΝΑ TRAVEL την αξία της συμμετοχής του μείον
το ποσό της προκαταβολής. Η Εξόφληση γίνεται 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης στο
ξενοδοχείο, μετρητοίς .
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2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ GALINI WELLNESS RESORT & SPA DE LUX*****
Περιοχή: Καμμένα Βούρλα (Πάνω στη θάλασσα)
Site: www.mitsishotels.com
H συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο ξενοδοχείο
GALINI WELLNESS RESORT & SPA για διαμονή 3 και πλέον διανυκτερεύσεων από την περίοδο
1/4-20/6 και 17/9-31/10 και 5 και πλέον διανυκτερεύσεων για την περίοδο 22/7-22/8/2015 . Το ξενοδοχείο
βρίσκεται στα ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ και λειτουργεί όλο το χρόνο.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Δίκλινο δωμάτιο με
ημιδιατροφή

Μονόκλινο δωμάτιο με
ημιδιατροφή
Family Room & Μεζονέτα
1 – 4 άτομα με ημιδιατροφή
SUPERIOR Δωματιο (θέα
θάλασσα) 1-2 άτομα
Παιδιά από 0 έως 2 ετών
1ο Παιδί έως 12 ετών στο
δωμάτιο των γονέων
ο
2 Παιδί 2 έως των 12 ετών
στο δωμάτιο των γονέων
3ο άτομο άνω των 12 ετών

1/6-30/6
&
17/9-30/9
80€ (θέα βουνό)

1/7-21/7
&
23/8-16/9
90€ (θέα βουνό)

90€ (θέα
θάλασσα)

100€ (θέα
θάλασσα)

60€(θέα βουνό)

70€(θέα βουνό)

130€ (θέα
θάλασσα)
85€(θέα βουνό)

70€ (θέα
θάλασσα
130€

80€ (θέα
θάλασσα)
140 €

95€ (θέα
θάλασσα)
170 €

100€

120€

140€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ
20 €

ΔΩΡΕΑΝ
20 €

30 €

30 €

22/7-22/8
115€(θέα
βουνό)

ΔΩΡΕΑΝ
20 €

Οικογένειες με παιδιά σε δύο (2) δωμάτια, έκπτωση 10% στην τιμή του δωματίου
Μονογονική οικογένεια (Ενήλικα + 1 παιδί έως 12 ετών) χρέωση μονόκλινου
Πλήρης Διατροφή ανά άτομο (άνω των 6 ετών), την ημέρα 10€
Τις περιόδους από1/4-21/7 και από 17/9-31/10 υποχρεωτικές 3 διανυκτερεύσεις
Τις περιόδους από 22/7-22/8 υποχρεωτικές 5 διανυκτερεύσεις
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή
• Ομπρέλες και Ξαπλώστρες στην πισίνα
• Δωρεάν χρήση εξωτερικής ιαματικής πισίνας
• Ελεύθερη χρήση παιδότοπου για παιδιά από 3 ετών και άνω

30 €
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Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το WELLNESS SPA & RESORT
HOTEL στα Καμμένα Βούρλα, για διαμονή 3 και πλέον διανυκτερεύσεων από την περίοδο 1/4-20/6
και 17/9-31/10 και 5 και πλέον διανυκτερεύσεων για την περίοδο 22/7-22/8, στο τηλ:210/3607222- fax:
210/3607221, για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο
δωματίων). Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του με ειδικό σημείωμα στο
οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- WELLNESS
SPA & RESORT HOTEL, ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραμμα μη δικαιούχοι.
H τελική οικονομική πολιτική θα προωθείται με τη Φόρμα Επιβεβαίωσης Κράτησης που
αποστέλλεται από το τμήμα κρατήσεων.

3.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FIVE CONTINENT CRUISES-Site: www.fivecontinentscruises.com

1. H ΓΣΕΕ και η FIVE CONTINENT CRUISES πραγματοποιούν για το 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ για τους εργαζόμενους μέλη των
οργανώσεων της Συνομοσπονδίας.
2. Το πρόγραμμα διακοπών περιλαμβάνει Μονοήμερες κρουαζιέρες σε τρία λιμάνια του
Αργοσαρωνικού (ΑΙΓΙΝΑ – ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟ) με τα πολυτελή κρουαζιερόπλοια
«ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ» & “AEGEAN GLORY”. Τιμή προσφοράς για ενήλικες
35€ το άτομο, Παιδιά έως 4 ετών ΔΩΡΕΑΝ, Παιδιά 4-12 ετών 50% έκπτωση. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται μεσημεριανό γεύμα – μπουφέ και το απόγευμα ζωντανή μουσική και
χορός στο σαλόνι του πλοίου. Το πλοίο αναχωρεί 08.00 το πρωί από το Τροκαντερό Παλαιού
Φαλήρου και επιστρέφει 19.30 το απόγευμα.
3. H ΓΣΕΕ δε δεσμεύεται, ούτε αναλαμβάνει υποχρέωση αποστολής στις Κρουαζιέρες
συγκεκριμένου αριθμού προσώπων.
4. Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί απευθείας με την Εταιρεία Τηλ.210-4559900,
Φαξ.210-4291332 για να εξασφαλίσει τη συγκεκριμένη ημερομηνία για την κρουαζιέρα της
επιλογής του.
5. Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του με ειδικό σημείωμα στο οποίο θα
αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η ένδειξη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ - FIVE
CONTINENT CRUISES ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραμμα μη δικαιούχοι.
6. Ο δικαιούχος καταβάλλει απευθείας στην Εταιρεία την αξία της συμμετοχής του.
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4.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΕΜΟΛΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
Site: www.anemolia.gr

H συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο ξενοδοχείο
ΑΝΕΜΟΛΙΑ, για διαμονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην
ΑΡΑΧΩΒΑ και λειτουργεί όλο το χρόνο.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/4/2015-31/3/2016
Συμμετοχή κατ’ άτομο σε δωμάτιο με θέα βουνό
Συμμετοχή κατ’ άτομο σε δωμάτιο με θέα
Δελφούς
Συμμετοχή κατ’ άτομο Superior δωμάτιο

ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

30 €

26 €

35 €

30 €

45 €

40 €

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωινό μπουφέ
• Δείπνο σερβιριζόμενο
• Χρήση Πισίνας & Γυμναστηρίου
• Υπηρεσίες και φόρους
• Παιδιά έως 6 ετών Δωρεάν
• Στις 6 διανυκτερεύσεις η 7η Δωρεάν
Οι παραπάνω τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο Πάσχα, Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς,
Θεοφανείων και Αποκριάς όπου θα διαμορφωθούν μετά από συνεννόηση.
Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:210/4559900
FAX:210/4291332) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του
(κλείσιμο δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μία (1) διανυκτερεύση σε
Τραπεζικό Λογαριασμό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα
αναγράφεται το όνομα του καταθέτη, η ημερομηνία άφιξης και η ημερομηνία αναχώρησης, στο
παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση. Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την
Οργάνωσή του με ειδικό σημείωμα στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα
ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΑNEMOΛΙΑ ώστε να αποκλειστούν
από το πρόγραμμα μη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το
ποσό της προκαταβολής του.
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5.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑTHORAMA HOTEL - ΝΕΑ ΡΟΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Site: www.athorama.gr – E-mail: athoramahotel@gmail.com

H συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο
ATHORAMA, Νέα Ρόδα Χαλκιδικής κατηγορία Α΄, για διαμονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων.
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στα ΝΕΑ ΡΟΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και λειτουργεί όλο το χρόνο.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες
ATHORAMA HOTEL Α΄ Κατηγορία
Νέα Ρόδα Χαλκιδικής
Site: www.athorama.gr
E-mail: athoramahotel@gmail.com
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΚΛΙΝΟ με Ημιδιατροφή
ΜΕΖΟΝΕΤΑ (4 άτομα) με Ημιδιατροφή
ΣΟΥΪΤΑ ( 4 -5 άτομα) με Ημιδιατροφή
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (4-6 άτομα) με Ημιδιατροφή

1/5-30/6
1/9-31/10
50€
79€
105€

1/7-31/8

125€

140€

72€
95€
130€

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων
• Γεύμα μπουφέ επίσης με μεγάλη ποικιλία από ζεστά και κρύα εδέσματα, φρούτα και γλυκά
• Παιδιά έως 5 ετών σε δίκλινο δωμάτιο ΔΩΡΕΑΝ
• Παιδιά 5 έως 12 ετών επιπλέον 20€
• Δωρεάν χρήση Γυμναστηρίου
Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:23770/31195
FAX:2377/071003) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του
(κλείσιμο δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση σε
διεύθυνση ή σε λογαριασμό Τράπεζας που θα του δοθεί.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του με ειδικό σημείωμα στο οποίο θα
αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η ένδειξη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ATHORAMA
HOTEL ΝΕΑ ΡΟΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραμμα μη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το
ποσό της προκαταβολής του.
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6.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟN POSEIDON BEACH HOTEL - ΠΡΕΒΕΖΑ

Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο
POSEIDON BEACH HOTEL, για διαμονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων.
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Κανάλι – Καστροσυκιά Πρέβεζας και λειτουργεί όλο το χρόνο.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες
POSEIDON BEACH HOTEL
Κανάλι – Καστροσυκιά Πρέβεζας (10 μέτρα από τη θάλασσα)
E-mail: info@poseidonbeach.gr Site: www.poseidonbeach.gr

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/1-30/6
1/9-31/12

1/7-31/7
21/8-31/8

1/8-20/8

36€

60€ (Η τιμή
72€(Η τιμή
συμπεριλαμβάνει συμπεριλαμβάνει
και γεύμα)
και γεύμα)

ΔΙΚΛΙΝΟ με Πρωϊνό & Γεύμα

40€

72€ (Η τιμή
84€ (Η τιμή
συμπεριλαμβάνει συμπεριλαμβάνει
και γεύμα)
και γεύμα)

ΤΡΙΚΛΙΝΟ με Πρωϊνό & Γεύμα

54€

90€ (Η τιμή
102€ (Η τιμή
συμπεριλαμβάνει συμπεριλαμβάνει
και γεύμα)
και γεύμα)

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ με Πρωϊνό

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωινό & Γεύμα δωρεάν εκτός τις περιόδου από 1/6-30/6 και 1/9-31/12
• Κατά την περίοδο 1/6 – 30/6 και 1/9-31/12 το ΓΕΥΜΑ προσφέρεται κατ΄ άτομο με 7,5€ επιπλέον της
τιμής δωματίου
• Υπηρεσίες και φόρους
Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:26820/51290/51291
FAX:26820/51367) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο δωματίων). Έν
συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα του δοθεί και
θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα του καταθέτη, η ημερομηνία άφιξης και η
ημερομηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του με ειδικό σημείωμα στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ
των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- POSEIDON BEACH HOTEL ώστε να αποκλειστούν από το
πρόγραμμα μη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το ποσό της
προκαταβολής του.
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7.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ MEDITERRANIAN STUDIOS - ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο
MEDITERRANEAN STUDIOS APARTMENTS, Καστέλλι Κισσάμου Χανίων, για διαμονή 4
και πλέον διανυκτερεύσεων.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες
MEDITERRANEAN STUDIOS APARTMENTS
Καστέλλι Κισσάμου Χανίων, Κρήτη
Site: www.medkiss.gr
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΣΤΟΥΝΤΙΟ 2 ατόμων 25 τ.μ
Το άτομο με πρωινό:
Χωρίς πρωινό:
Με ημιδιατροφή:

17€
13€
26€

25€
20€
35€

28€
24€
38€

18€
14€
27€

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ατόμων
45τ.μ με πρωινό:
Χωρίς πρωινό:
Με ημιδιατροφή:

85€
65€
105€

95€
80€
125€

95€
85€
125€

85€
75€
105€

Οι τιμές για τα Στούντιο είναι κατ’ άτομο
Παιδιά έως 4 ετών χωρίς έξτρα κρεβάτι ΔΩΡΕΑΝ
Παιδιά έως 4 ετών με έξτρα κρεβάτι 10€ ανά διανυκτέρευση
Τιμή ημιδιατροφής κατ’ άτομο 14 ευρώ.
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωινό σερβιριζόμενο με σπιτικά παραδοσιακά προϊόντα
• Στις 6 διανυκτερεύσεις η 7η ΔΩΡΕΑΝ (εκτός 15/7-31/8)
• Υπηρεσίες και φόρους
Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:28220/83120FAX:28220/83121) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο
δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση, σε λογαριασμό
τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να επικυρωθεί η
κράτηση.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του με ειδικό σημείωμα στο οποίο θα
αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΓΣΕΕMEDITERRANEAN
STUDIOS
APARTMENTS ΧΑΝΙΩΝ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραμμα μη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το ποσό της
προκαταβολής του.
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8.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΥΜΗ ΠΑΛΛΑΣ
Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο
Kymi Palace, στη γραφική παραλία της Κύμης Ευβοίας, για διαμονή 4 και πλέον
διανυκτερεύσεων.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΥΜΗ ΠΑΛΛΑΣ
Αλιά Κύμης, Εύβοια
Site: www.kymipalace.gr
E-mail: info@kymipalace.gr
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/5-31/5
1/9-31/12

1/6-31/7

1/8-31/8

ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΘΕΑ
ΘΑΛΑΣΣΑ
Το άτομο με πρωινό:

27€

32€

37€

1ο Παιδί έως 6 ετών
με πρωινό

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

2ο Παιδί έως 6 ετών
με πρωινό

+10 €

+10 €

+10 €

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πλούσιος Πρωινός μπουφές με κρύα & ζεστά εδέσματα
• Δείπνο ή γεύμα μπουφέ 12€ το άτομο (Προαιρετικά)
• Παρκοκρέββατο Δωρεάν
• Δωρεάν χρήση INTERNET (Wi-Fi)
• Υπηρεσίες και φόρους
Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:22220/22500
FAX:22220/23500)για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του
(κλείσιμο δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση, σε
λογαριασμό τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για
να επικυρωθεί η κράτηση. Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του με ειδικό
σημείωμα στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των
φιλοξενουμένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- Kymi Palace ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραμμα μη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το
ποσό της προκαταβολής του.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το
ποσό της προκαταβολής του.
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9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ LAGOMANDRA HOTELS
Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα Ξενοδοχεία
LAGOMANDRA HOTEL και LAGOMANDRA BEACH HOTEL, πλήρως ανακαινισμένα στη
Σιθωνία Χαλκιδικής Α΄ κατηγορίας, για διαμονή 3 και πλέον διανυκτερεύσεων.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες:
Α΄ LAGOMANDRA HOTEL & SPA ****
Site: www.lagomandra.gr – E-mail: info@lagomandra.gr
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/5-10/6
1/9-20/10
80€

11/6-14/7

ΔΙΚΛΙΝΟ
100€
SUPERIOR 22-24 τ.μ
JUNIOR SUITE
32-34 τ.μ
100€
130€
ΜΕΖΟΝΕΤΑ
45τ.μ
110€
150€
ο
1 Παιδί έως 14 μόνο στη
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
junior suite ή στη Μεζονέτα
2 παιδιά άνω των 14 ετών
μόνο στη Μεζονέτα
+10€
+10€
Για την περίοδο από 1/7 έως 8/7 δεν υπάρχει διαθεσιμότητα.

15/7-31/7

1/8-31/8

120€

130€

150€

160€

180€

190€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

+10€

+10€

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα με κλιματισμό, TV, ψυγείο, τηλέφωνο, μουσική σεσουάρ μαλλιών.
•
•
•
•
•
•
•

Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων.
Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή.
Γυμναστήριο
Παιδότοπος
Internet Corner – Free Wi Fi
Δωρεάν Parking
Υπηρεσίες και φόρους.
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Β΄ LAGOMANDRA BEACH ****
Site: www.lagomandra.gr – E-mail: info@lagomandra.gr
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΚΛΙΝΟ
SUPERIOR 20 τ.μ.
Οικογενειακό Δωμάτιο 25 τ.μ

1/5-10/6
1/9-20/10

11/6-14/7

15/7-31/7

1/8-31/8

80€

110€

130€

150€

90€
100€

130€
150€

150€
170€

160€
190€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

+10€

+10€

SUPERIOR FAMILY 30 τ.μ.
1ο Παιδί έως 12 ετών στο
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
δωμάτιο των γονέων-δίκλινο
2ο Παιδί έως 12 ετών μόνο
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
στο Superior Family & Family
Παιδιά άνω των 12 ετών
+10€
+10€
Για την περίοδο από 1/7 έως 8/7 δεν υπάρχει διαθεσιμότητα.

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα με κλιματισμό, TV, ψυγείο, τηλέφωνο, μουσική σεσουάρ μαλλιών.
• Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων.
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή.
• Γυμναστήριο
• Παιδότοπος
• Internet Corner – Free Wi Fi
• Δωρεάν Parking
• Υπηρεσίες και φόρους.

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2375/072217-8
FAX:2375/072009) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του
(κλείσιμο δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 45€ κατ’ άτομο σε Τραπεζικό
Λογαριασμό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το
όνομα του καταθέτη, η ημερομηνία άφιξης και η ημερομηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax
για να επικυρωθεί η κράτηση.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του με ειδικό σημείωμα στο οποίο θα
αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η ένδειξη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
LAGOMANDRA ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραμμα μη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το
ποσό της προκαταβολής του.
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10. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ NAFS HOTEL ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Η συνεργασία των διακοπών περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους
στο NAFS HOTEL, στη παραλία Ψανής στη Ναύπακτο, για διαμονή 3 και πλέον
διανυκτερεύσεων .
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες:
NAFS HOTEL
Παραλία Ψανής, Ναύπακτο
Site: www.nafshotel.com
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/6-16/7
11/9-31/12

17/7-10/9

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ με Πρωϊνό

45€

65€

ΔΙΚΛΙΝΟ με Πρωϊνό

50€

70€

ΤΡΙΚΛΙΝΟ με Πρωϊνό

65€

85€

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πλούσιος Πρωινός μπουφές με κρύα & ζεστά εδέσματα
• Υπηρεσίες και φόρους
Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο
(ΤΗΛ:26340/38216 FAX:26340/38217) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες
ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση, σε λογαριασμό τράπεζας που θα του δοθεί
και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να επικυρωθεί η κράτηση.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του με ειδικό σημείωμα
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των
φιλοξενουμένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- NAFS HOTEL ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραμμα μη
δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής
του μείον το ποσό της προκαταβολής του.

11. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ACHAIA BEACH HOTEL & GALAXY HOTEL
Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους
στα Ξενοδοχεία ACHAIA BEACH Α΄ Κατηγορία στο Καστελλόκαμπο Ρίου και
GALAXY HOTEL στην Καβάλα για διαμονή 3 και πλέον διανυκτερεύσεων από την
περίοδο 1/5-31/12 /14.
Προϋποθέσεις συμμετοχής – Προσφερόμενες υπηρεσίες:
ACHAIA BEACH HOTEL
Καστελλόκαμπος, Ρίο
Site: www.airotel.gr E-mail: sales@airotel.gr
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΔΙΚΛΙΝΟ (STANDARD ROOM)
με πρωϊνό
ΤΡΙΚΛΙΝΟ (STANDARD
ROOM) με πρωϊνό

1/6- 24/7 &
31/08-13/09
100€

25/07-30/08

141€

168€

120€

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917
2 Ενήλικες με 1 παιδί μέχρι 12 ετών για το διάστημα από 1/6- 24/7 & 31/08-13/09 χρέωση
100€ και για το διάστημα από 25/07 – 30/08 χρέωση 120€ σε STANDARD ROOM
2 Ενήλικες με 2 παιδιά μέχρι 12 ετών για το διάστημα από 1/6- 24/7 & 31/08-13/09 χρέωση
141€ και για το διάστημα από 25/07 – 30/08 χρέωση 168€ σε STANDARD ROOM
2 Παιδιά έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωινό σε μπουφέ, από 07:00 – 10:30
• Γεύμα σε μπουφέ, από 13:00 – 15:00 (προσφέρεται μπύρα και κρασί)
• Όλη την ημέρα, (εκτός ωρών γεύματος & δείπνου), θα προσφέρεται μπουφές με 3
είδη, καθώς επίσης και παροχή αναψυκτικών, μπύρας και ζεστών αφεψημάτων
• Στο Beach Bar, εκτός των ωρών γεύματος & δείπνου, παρέχεται ούζο και μπύρα
• Happy Hour, 11:00 – 12:00 & 17:00-18:00, παγωτό για παιδιά
• Ασύρματο Διαδίκτυο
• Χρήση Γυμναστηρίου και σάουνας
• Χρήση εξωτερικής πισίνας,
• Χώρος στάθμευσης
• Play Room που διαθέτει ποδοσφαιράκι, πινγκ-πονγκ, μινι μπιλιάρδο, tv, dvd και
διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια καθώς και εξωτερική παιδική χαρά
• Υπηρεσίες και φόρους.
Προϋποθέσεις συμμετοχής – Προσφερόμενες υπηρεσίες:
GALAXY HOTEL
ΚΑΒΑΛΑ
Site: www.airotel.gr
E-mail: sales@airotel.gr
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/5- 31/6

1/7-31/7

1/8-31/8

1/9- 30/9

ΔΙΚΛΙΝΟ με θέα την πόλη με
πρωϊνό
ΔΙΚΛΙΝΟ με θέα θάλασσα με
πρωϊνό
ΤΡΙΚΛΙΝΟ με θέα την πόλη με
πρωϊνό
ΤΡΙΚΛΙΝΟ με θέα θάλασσα με
πρωϊνό

49€

64€

73€

49€

64€

73€

83€

64€

68€

83€

92€

68€

68€

92€

101€

83€

Παιδιά έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Παιδιά από 4 ετών έως 10 ετών υπάρχει επιβάρυνση 13€ με πρωϊνό
Ειδικές τιμές γευμάτων ( κατόπιν ζήτησης) από 11€
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πλούσιος Πρωινός μπουφές με κρύα & ζεστά εδέσματα
• Ασύρματο Διαδίκτυο
• Υπηρεσίες και φόρους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο
(ΤΗΛ:210/6400720 FAX:210/6400750) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες
ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση, σε λογαριασμό τράπεζας που θα του δοθεί
και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να επικυρωθεί η κράτηση.
Σε περίπτωση ακύρωσης 7 ημέρες πριν την άφιξη η δοθείσα προκαταβολή δεν
επιστρέφεται.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του με ειδικό σημείωμα στο
οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων
και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΓΣΕΕ - ACHAIA BEACH HOTEL & GALAXY HOTEL ώστε να αποκλειστούν
από το πρόγραμμα μη δικαιούχοι.
Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του
μείον το ποσό της προκαταβολής του.

12. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ HOTEL ARISTOTELES
Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο
Ξενοδοχείο ARISTOTELES (στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής) για διαμονή 4 και
πλέον διανυκτερεύσεων.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες

ARISTOTELES HOTEL
Ουρανούπολη Χαλκιδικής
Site: www.aristoteles.gr
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα
σε δίκλινο δωμάτιο
STUDIO (έως 4 άτομα)
ΜΕΖΟΝΕΤΑ (2-4 άτομα)
APARTMENT
ο
1 Παιδί 2-12 ετών στο δωμάτιο των
γονέων
ο
2 Παιδί 2-12 ετών στο δωμάτιο των
γονέων
ο
3 Άτομο ενήλικας

3/5-20/5
1/10-31/10
45€

21/5-10/7
3/9-30/9
54€

11/7-29/7
25/8-2/9
69€

30/7-24/8

26€
30€
90€
90€

30€
36€
110€
110€

44€
56€
145€
135€

59€
75€
215€
205€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

50%

50%

50%

50%

30%

30%

30%

30%

Στη συμμετοχή περιλαμβάνεται:
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων

110€

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

• Δείπνο μπουφέ επίσης με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων,
φρούτων και γλυκών
• Τιμές all inclusive: 12€ το άτομο από 3 έως 12 ετών
• Τιμές all inclusive: 16€ το άτομο άνω των 13 ετών
• Στη μεζονέτα και στο διαμέρισμα 5ο άτομο έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
5ο άτομο άνω των 12 ετών -80%
5ο άτομο 7 – 12 ετών -90%
Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο
(ΤΗΛ:23770/24025 FAX:23770/24000) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες
ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει
προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση σε διεύθυνση ή σε λογαριασμό Τράπεζας
που θα του δοθεί.
Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του με ειδικό σημείωμα στο
οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων
και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΓΣΕΕ - ARISTOTELES HOTEL ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ώστε να
αποκλειστούν από το πρόγραμμα μη δικαιούχοι .Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’
ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του
μείον το ποσό της προκαταβολής του.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

Γ.Σ.Ε.Ε.
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210/8202109-8202111
Πληροφορίες:
Βαγγέλλης Λέκκας
Πατίνα Στεφανίδου

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο/Η ..........................................................................................................……….
είναι μέλος του/της ……………………………………………………………...
..............................................................................................(Οργάνωσης της Γ.Σ.Ε.Ε.) και
με τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. και

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΝΑ TRAVEL.
.................................................................….....………………
...................................................…………………....................
........................…………………................................................
………………...........................................................................
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.
...........................................
(Υπογραφή)

...................................
(Σφραγίδα)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

Γ.Σ.Ε.Ε.
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210/8202109-8202111
Πληροφορίες:
Βαγγέλλης Λέκκας
Πατίνα Στεφανίδου

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο/Η ..........................................................................................................……….
είναι μέλος του/της ……………………………………………………………...
..............................................................................................(Οργάνωσης της Γ.Σ.Ε.Ε.) και
με τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. και

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GALINI WELLNESS RESORT & SPA DE LUX.
.................................................................….....………………
...................................................…………………....................
........................…………………................................................
………………...........................................................................
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.
...........................................
(Υπογραφή)

...................................
(Σφραγίδα)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Γ.Σ.Ε.Ε.
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210/8202109-8202111
Πληροφορίες:
Βαγγέλλης Λέκκας
Πατίνα Στεφανίδου
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο/Η ..........................................................................................................……….
είναι μέλος του/της ……………………………………………………………...
..............................................................................................(Οργάνωσης της Γ.Σ.Ε.Ε.) και
με τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ και FIVE CONTINENT CRUISES.
.................................................................….....………………
...................................................…………………....................
........................…………………................................................
………………...........................................................................
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.
...........................................
(Υπογραφή)

...................................
(Σφραγίδα)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

Γ.Σ.Ε.Ε.
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210/8202109-8202111
Πληροφορίες:
Βαγγέλλης Λέκκας
Πατίνα Στεφανίδου
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο/Η ..........................................................................................................……….
είναι μέλος του/της ……………………………………………………………...
..............................................................................................(Οργάνωσης της Γ.Σ.Ε.Ε.) και
με τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. και

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΕΜΟΛΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ.
.................................................................….....………………
...................................................…………………....................
........................…………………................................................
………………...........................................................................
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.
...........................................
(Υπογραφή)

...................................
(Σφραγίδα)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

Γ.Σ.Ε.Ε.
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210/8202109-8202111
Πληροφορίες:
Βαγγέλλης Λέκκας
Πατίνα Στεφανίδου
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο/Η ..........................................................................................................……….
είναι μέλος του/της ……………………………………………………………...
..............................................................................................(Οργάνωσης της Γ.Σ.Ε.Ε.) και
με τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. και
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHORAMA ΝΕΑ ΡΟΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
.................................................................….....………………
...................................................…………………....................
........................…………………................................................
………………...........................................................................
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.
...........................................
(Υπογραφή)

...................................
(Σφραγίδα)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

Γ.Σ.Ε.Ε.
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210/8202109-8202111
Πληροφορίες:
Βαγγέλλης Λέκκας
Πατίνα Στεφανίδου
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο/Η ..........................................................................................................……….
είναι μέλος του/της ……………………………………………………………...
..............................................................................................(Οργάνωσης της Γ.Σ.Ε.Ε.) και
με τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. και
POSEIDON BEACH HOTEL, ΠΡΕΒΕΖΑ
.................................................................….....………………
...................................................…………………....................
........................…………………................................................
………………...........................................................................
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.
...........................................
(Υπογραφή)

...................................
(Σφραγίδα)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

Γ.Σ.Ε.Ε.
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210/8202109-8202111
Πληροφορίες:
Βαγγέλλης Λέκκας
Πατίνα Στεφανίδου
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο/Η ..........................................................................................................……….
είναι μέλος του/της ……………………………………………………………...
..............................................................................................(Οργάνωσης της Γ.Σ.Ε.Ε.) και
με τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. και
MEDITERRANIAN STUDIOS ΧΑΝΙΩΝ.
.................................................................….....………………
...................................................…………………....................
........................…………………................................................
………………...........................................................................
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.
...........................................
(Υπογραφή)

...................................
(Σφραγίδα)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

Γ.Σ.Ε.Ε.
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210/8202109-8202111
Πληροφορίες:
Βαγγέλλης Λέκκας
Πατίνα Στεφανίδου
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο/Η ..........................................................................................................……….
είναι μέλος του/της ……………………………………………………………...
..............................................................................................(Οργάνωσης της Γ.Σ.Ε.Ε.) και
με τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. και

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KYMI PALACE.
.................................................................….....………………
...................................................…………………....................
........................…………………................................................
………………...........................................................................
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.
...........................................
(Υπογραφή)

...................................
(Σφραγίδα)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

Γ.Σ.Ε.Ε.
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210/8202109-8202111
Πληροφορίες:
Βαγγέλλης Λέκκας
Πατίνα Στεφανίδου

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο/Η ..........................................................................................................……….
είναι μέλος του/της ……………………………………………………………...
..............................................................................................(Οργάνωσης της Γ.Σ.Ε.Ε.) και
με τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. και

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA LAGOMANDRA HOTELS.
LAGOMANDRA HOTEL

LAGOMANDRA BEACH

.................................................................….....………………
...................................................…………………....................
........................…………………................................................
………………...........................................................................
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.
...........................................
(Υπογραφή)

...................................
(Σφραγίδα)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

Γ.Σ.Ε.Ε.
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210/8202109-8202111
Πληροφορίες:
Βαγγέλλης Λέκκας
Πατίνα Στεφανίδου
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο/Η ..........................................................................................................……….
είναι μέλος του/της ……………………………………………………………...
..............................................................................................(Οργάνωσης της Γ.Σ.Ε.Ε.) και
με τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. και
NAFS HOTEL ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.
.................................................................….....………………
...................................................…………………....................
........................…………………................................................
………………...........................................................................
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.
...........................................
(Υπογραφή)

...................................
(Σφραγίδα)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

Γ.Σ.Ε.Ε.
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210/8202109-8202111
Πληροφορίες:
Βαγγέλλης Λέκκας
Πατίνα Στεφανίδου
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο/Η ..........................................................................................................……….
είναι μέλος του/της ……………………………………………………………...
..............................................................................................(Οργάνωσης της Γ.Σ.Ε.Ε.) και
με τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. και
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ACHAIA BEACH HOTEL ΡΙΟ ΚΑΙ GALAXY HOTEL ΚΑΒΑΛΑ
VILLAGE.

ACHAIA BEACH 

GALAXY HOTEL

.................................................................….....………………
...................................................…………………....................
........................…………………................................................
………………...........................................................................
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.
...........................................
(Υπογραφή)

...................................
(Σφραγίδα)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1917

Γ.Σ.Ε.Ε.
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210/8202109-8202111
Πληροφορίες:
Βαγγέλλης Λέκκας
Πατίνα Στεφανίδου
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο/Η ..........................................................................................................……….
είναι μέλος του/της ……………………………………………………………...
..............................................................................................(Οργάνωσης της Γ.Σ.Ε.Ε.) και
με τα παρακάτω μέλη της οικογενείας του συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε. και
το ARISTOTELES HOTEL ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
.................................................................….....………………
...................................................…………………....................
........................…………………................................................
………………...........................................................................
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.
...........................................
(Υπογραφή)

...................................
(Σφραγίδα)

