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ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51 ΤΗΛ. 210 3349999 
 FAX: 210 3212944, 3215988 
Web site: www.syete.gr Email: syete@otenet.gr 
ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3343090  
 
 Αθήνα, 17/5/2012 
 
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 2012, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στην Εγκύκλιο.. 

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). 
 
 

 

 

   

 

Συν:Εγκύκλιος (13 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 8202128. 

Για τον ΣΥΕΤΕ 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας 

Γιώργος Γιαννακόπουλος Ευθύμιος Κατσίκας 





Γ.Σ.Ε.Ε. 
 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4                   Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 
ΒΛ/5-4-2012 


 
 


Προς 


Tα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες 


δύναµης Γ.Σ.Ε.Ε.  
 


Συνάδελφοι, 


Η Γ.Σ.Ε.Ε. επαναλαµβάνοντας το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ 


∆ΙΑΚΟΠΩΝ, 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 στην Κέρκυρα, τη Χαλκιδική, τη Λεπτοκαρυά, την Κρήτη, τη Ρόδο, τη Ζάκυνθο, τη Νάξο και την 


Πέρδικα Θεσπρωτίας για διαµονή 5 και πλέον διανυκτερεύσεων . 
 


Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες 


1. ALEXANDER THΕ GREAT  


ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ  Α΄ Κατηγορία 


www.alexanderthegreatbeach.com 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


16/6-25/7 


26/8-10/9 


26/7-25/8 


 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 


 


44€ 


 


50€ 


1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


2ο παιδί εως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων  
50% 50% 


Τρίτο άτοµο άνω των 12 ετών -30% -30% 


Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 


• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
 


2. GRAND PLATON  
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 


www.grandplaton-hotel.gr 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


16/6-20/7 


21/8-10/9 


21/7-20/8 


 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 


 


38€ 


 


44€ 


1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


2ο παιδί εως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
50% 50% 


Τρίτο άτοµο άνω των 12 ετών -30% -30% 
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Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 


• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
 


3. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ PEGASOS 
ΦΑΛΙΡΑΚΙ ΡΟ∆ΟΥ  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 


www.pegasoshotel.gr 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


9/6-15/7 


1/9-22/9 


16/7-31/8 


 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 


 


47€ 


 


58€ 


1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


2ο παιδί εως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
50% 50% 


Τρίτο άτοµο άνω των 12 ετών -30% -30% 


Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 


• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
 


4. COSTA BLU HOTEL ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ DE LUX 


www.holidays-corfu.com 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


16/6-20/7 


25/8-10/9 


21/7-24/8 


 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 


 


46€ 


 


52€ 


1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


2ο παιδί εως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
50% 50% 


Τρίτο άτοµο άνω των 12 ετών -30% -30% 


Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 


• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
 


5. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ  DE LUX 


www.panorama-hotel.gr 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε 
δίκλινο δωµάτιο 


 


49,5 € 


 


63€ 


1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο των 


γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


3
ο
 άτοµοενήλικας -25% -25% 


ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ +30€ +40€ 


Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 


• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 


-   Όποιος ενδιαφέρεται για All inclusive είναι 15€/άτοµο 
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6.  PALATINO ΖΑΚΥΝΘΟΥ  Α΄ Κατηγορία 


www.palatinohotel.gr 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


1/6-31/7 


1/9-30/9 


1/8-31/8 


 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 


 


43€ 


 


49€ 


1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


2ο παιδί εως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
50% 50% 


Τρίτο άτοµο άνω των 12 ετών -30% -30% 


Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 


• ∆είπνο σερβιριζόµενο. 
 


7.  ARION RENAISSANCE 


 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  Γ΄Κατηγορία (πλήρως ανακαινισµένο) 


www.arion-renaissance.gr 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


1/6-24/7 


 


25/7-25/8 


 


26/8-15/9 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 


 


33€ 


 


43€ 


 


33€ 


1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


2ο παιδί εως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
50% 50% 50% 


Τρίτο άτοµο άνω των 12 ετών -30% -30% -30% 


Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 


• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 


• Τρίκλινο: 14τ.µ. µε 3 σταθερά κρεβάτια 


• Οικογενειακό: 2 σταθερα κρεβάτια & 1 κουκέτα 


• Οικογενειακό µεγάλο: 1 διπλο & 1 καναπές κρεβάτι 


 
8.  ASTIR OF NAXOS 


ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Β΄Κατηγορία  


www.astirofnaxos.com 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


1/6-24/7 


 


25/7-25/8 


 


26/8-15/9 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 


 


46€ 


 


50€ 


 


46€ 


1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


2ο παιδί εως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
50% 50% 50% 


Τρίτο άτοµο άνω των 12 ετών -30% -30% -30% 


Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 
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• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 


• Τρίκλινο:  µε 3 σταθερά κρεβάτια 


• Οικογενειακό: 3 σταθερά κρεβάτια  
 


9.  REGINA MARE 


ΠΕΡ∆ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  Α΄Κατηγορία  


www.reginamare.gr 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


20/4-21/6 


21/9-31/10 


22/6-19/7 


24/8-20/9 


20/7-23/8 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 


 


43€ 


 


53€ 


 


63€ 


1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


2ο παιδί εως 12 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
14€ 16€ 19€ 


 παιδί εως 13-18 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
16€ 19€ 25€ 


3
ο
 & 4ο  άτοµο άνω των 18 


ετών 
29€ 34€ 40€ 


Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 


• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 


• Τις 2 τελευταίες περιόδους οι ελάχιστες διανυκτερεύσεις είναι 7 
 


Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το ΑΝΝΑ TRAVEL (Κουµπάρη 5 


Τ.Κ 10674 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 στο λογαριασµό 994-002101-080925 της ALPHA BANK.  


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 ∆ΙΑΚΟΠΩΝ 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 ή σε 24 άτοκες δόσεις µε πιστωτική κάρτα. 


 


2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FIVE CONTINENT CRUISES 


Η συνεργασία περιλαµβάνει 7ήµερες κρουαζιέρες µε τα πολυτελή κρουαζιερόπλοια ZENITH  


& SOVEREIGN.  


 ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 


7ήµερη κρουαζιέρα 
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα 


σε δίκλινη εσωτερική καµπίνα:     55€ 


σε δίκλινη εξωτερική καµπίνα:   70€ 


Λιµενικά τέλη195€ το άτοµο 


Παιδιά έως 16 ετών µόνο λιµενικά τέλη 


Υποχρεωτική χρέωση υπηρεσιών πλοίου 72€ το άτοµο  
 


23/4/12 


14/5/12 


4 & 25/6/12 


16/7/12 


6 & 27/8/12 


17/9/12 


ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


ΣΑΝΤΟΡΙΝΙ 


ΜΑΡΜΑΡΙΣ 


ΣΜΥΡΝΗ 


ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΗ 


ΜΥΚΟΝΟΣ 


ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
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7ήµερη κρουαζιέρα 
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα 


σε δίκλινη εσωτερική καµπίνα:     55€ 


σε δίκλινη εξωτερική καµπίνα:   70€ 


Λιµενικά τέλη195€ το άτοµο 


Παιδιά έως 16 ετών µόνο λιµενικά τέλη 


Υποχρεωτική χρέωση υπηρεσιών πλοίου 72€ το άτοµο  
∆εν περιλαµβάνεται το Αεροπορικό Εισιτήριο της επιστροφής 


ΙΤΑΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ 


9 & 30/4/12 


21/5/12 


11/6/11 


2 & 23/7/12 


13/8/12 


3 & 24/9/12 


8 & 22/10/12 


 


ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


ΜΥΚΟΝΟΣ 


ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 


ΚΑΤΑΚΟΛΟ 


ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 


ΒΕΝΕΤΙΑ 


ΡΑΒΕΝΝΑ 


 


 


7ήµερη κρουαζιέρα 
Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα 


σε δίκλινη εσωτερική καµπίνα:     34€ 


σε δίκλινη εξωτερική καµπίνα:   52€ 


Λιµενικά τέλη195€ το άτοµο 


Παιδιά έως 16 ετών µόνο λιµενικά τέλη 


Υποχρεωτική χρέωση υπηρεσιών πλοίου 72€ το άτοµο  
∆εν περιλαµβάνεται το Αεροπορικό Εισιτήριο µετ’ επιστροφής 


ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ 


Κάθε  
Τετάρτη 


Από 


11/4 


µέχρι 


31/10  


ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ (ΡΩΜΗ) 


ΛΙΒΟΡΝΟ (ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ) 


ΒΙΛΦΡΑΝΣ (ΜΟΝΑΚΟ) 


ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 


ΤΥΝΗΣΙΑ 


ΝΑΠΟΛΗ 


ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ (ΡΩΜΗ) 


 


  


 Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πλήρης διατροφή (πρωινό-γεύµα-δείπνο). 


• ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΤΑ, ΚΑΦΕ∆ΕΣ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ∆ΩΡΕΑΝ 


• ∆ιασκέδαση show. 


Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράµµατα, τις εκδροµές  και το κλείσιµο 


αεροπορικών εισιτηρίων  θα επικοινωνείτε απευθείας µε την εταιρεία. 


 
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε την Εταιρεία (ΤΗΛ:210/4291000 


FAX:210/4291317) για να εξασφαλίσει τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία για τη κρουαζιέρα της επιλογής 


του. Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 100€ σε Τραπεζικό Λογαριασµό που θα του δοθεί και θα 


αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη και η ηµεροµηνία επιλογής της 


κρουαζιέρας, 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 ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- FIVE CONTINENT 


CRUISES, ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 


Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στην Εταιρεία την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό 


της προκαταβολής του 10 ηµέρες πριν την αναχώρηση. 


 


3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΣΚΥΡΟΥ 


H συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο 


ξενοδοχείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ, για διαµονή 3 και πλέον διανυκτερεύσεων. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην 


περιοχή ΑΣΠΟΥΣ ΣΚΥΡΟΥ και λειτουργεί όλο το χρόνο.  


Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


15/3-13/7 


22/8-31/12 


14/7-30/7 


 


31/7-21/8 


ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 30€ - - 
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Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα 


σε δίκλινο  


 


20€ 


 


23€ 


 


25€ 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα 


σε τρίκλινο  


 


17€ 


 


19€ 


 


22€ 


  


 Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• ∆ωµάτια µε κλιµατισµό, TV, ψυγείο, τηλέφωνο. 


• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία από κρύα εδέσµατα. 


• Υπηρεσίες και φόρους. 
 
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:22220/93300 


FAX:22220/93303) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 


δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε δύο διανυκτερεύσεις 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 ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙO ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ 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. 
 


4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑRISTOTELES HOTEL ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ  


H συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο ΗΟΤΕL 


ARISTOTELES, κατηγορία Α΄, για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 


Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 50µ. από τη θάλασσα και 


λειτουργεί όλο το χρόνο. ∆ιαθέτει SPA,πισίνα, θερµαινόµενη πισίνα, σάουνα, χαµάµ, Jacuzzi, 


γυµναστήριο, παιδική χαρά, γήπεδα & νεροτσουλήθρες. 


Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: www.aristoteles.gr 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


3/5-20/5 


1/10-31/10 


21/5-10/7 


3/9-30/9 


11/7-29/7 


25/8-2/9 


30/7-24/8 


ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 45€ 54 69€ 110€ 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα  


σε δίκλινο δωµάτιο 


 


26€ 


 


30 


 


44€ 


 


59€ 


STUDIO (έως 4 άτοµα) 30€ 36 56€ 75€ 


ΜΕΖΟΝΕΤΑ (2-4 άτοµα) 90€ 110 145€ 215€ 


APARTMENT 90€ 110€ 135€ 205€ 


1
ο
 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των 


γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


2
ο
 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των 


γονέων 
50% 50% 50% 50% 


3
ο
 άτοµο ενήλικας  -30%  


 


Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 


• ∆είπνο µπουφέ επίσης µε µεγάλη ποικιλία από ζεστά και κρύα εδέσµατα, φρούτα και γλυκά. 


-   Όποιος ενδιαφέρεται για all inclusive:16€ το άτοµο άνω των 13 ετών και 12€ 3-12 ετών 


-   Στη µεζονέτα & στο διαµέρισµα  5
ο
 άτοµο έως 6 ετών δωρεάν 


                                                             5
ο
 άτοµο 7-12 ετών –90% 


                                                             5
ο
 άτοµο άνω των 12 –80% 
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Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2377/024025-27 


FAX:2377/024000) 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 ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ARISTOTELES  


HOTEL ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 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. 
 


 


5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟN ΞΕΝΩΝΑ ΜΟΥΣΕΣ ΠΗΛΙΟΥ 


Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στον Ξενώνα 


Μούσες, στον Άγιο ∆ηµήτριο στο Ανατολικό Πήλιο για διαµονή 2 και πλέον διανυκτερεύσεων. 


Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


1/5-31/12/2012 


 


∆ΙΚΛΙΝΟ 35€ 


ΤΡΙΚΛΙΝΟ 50€ 


ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ 65€ 


1
ο
 Παιδί 2-12 ετών  στο δωµάτιο 


 των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ 


2
ο
 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων 6€ 


 


  Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωινό µε σπιτικά παραδοσιακά εδέσµατα. 


• Υπηρεσίες και φόρους. 
 


Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:24260/31530 


FAX:24260/31530) 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 ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΩΝΑΣ 


ΜΟΥΣΕΣ ΠΗΛΙΟΥ 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. 
 


 


 


6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ MEDITERRANIAN STUDIOS ΧΑΝΙΩΝ  


Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο 


MEDITERRANEAN STUDIOS APARTMENTS, Καστέλλι Χανίων, για διαµονή 4 και πλέον 
διανυκτερεύσεων.  
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Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:  www.medkiss.gr 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


ΜΑΙΟΣ  


ΙΟΥΝΙΟΣ 


ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 


ΣΤΟΥΝΤΙΟ  2 ατόµων 25 τ.µ 


Το άτοµο µε πρωινό: 


Το άτοµο µε ηµιδιατροφή: 


 


12€  


24€ 


 


15€ 


27€ 


 


25€ 


38€ 


 


13€ 


25€ 


∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ατόµων 45τ.µ 


Τα διαµέρισµα µε πρωινό: 


Το διαµέρισµα µε ηµιδιατροφή: 


 


50€ 


96€ 


 


65€ 


105€ 


 


75€ 


130€ 


 


55€ 


98€ 


Παιδιά 5-12 ετών µε πρωινό 


µε ηµιδιατροφή 


8€ 


20€ 


8€ 


20€ 


8€ 


20€ 


8€ 


20€ 


Παιδιά έως 4 ετών ∆ΩΡΕΑΝ 


  


 Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωινό σερβιριζόµενο µε σπιτικά παραδοσιακά προϊόντα. 


• ∆είπνο (Προαιρετικά). 


• Στις 6 διανυκτερεύσεις η7η ∆ΩΡΕΑΝ (εκτός 15/7-31/8). 


• Υπηρεσίες και φόρους. 
 


Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:28220/83120- 


FAX: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 ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- MEDITERRANEAN 


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. 
 


7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 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:  www.kymipalace.gr 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


1/5-31/5  


 


1/6-31/7 1/8-31/8 1/9-30/9 


∆ΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 


Το άτοµο µε πρωινό: 


Το άτοµο µε ηµιδιατροφή: 


 


30€  


40€ 


 


40€ 


50€ 


 


45€ 


55€ 


 


35€ 


45€ 


1
ο
 Παιδί έως 12 ετών 


µε πρωινό 


µε ηµιδιατροφή 


 


∆ΩΡΕΑΝ 


7€ 


 


∆ΩΡΕΑΝ 


7€ 


 


∆ΩΡΕΑΝ 


7€ 


 


∆ΩΡΕΑΝ 


7€ 


2ο Παιδί έως 12 ετών 


µε πρωινό 


µε ηµιδιατροφή 


 


10€ 


17€ 


 


10€ 


17€ 


 


10€ 


17€ 


 


10€ 


17€ 


3
ο
 άτοµο άνω των 12 ετών 


µε πρωινό 


µε ηµιδιατροφή 


 


10€ 


20€ 


 


10€ 


20€ 


 


10€ 


20€ 


 


10€ 


20€ 
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 Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πλούσιος πρωινός µπουφές µε κρύα & ζεστά εδέσµατα. 


• ∆είπνο ή γεύµα µπουφέ (Προαιρετικά). 


• Στις 7 διανυκτερεύσεις  η µία νύχτα ∆ΩΡΕΑΝ.  


• 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 ∆ΙΑΚΟΠΩΝ 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. 


 


8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ  


Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο 


ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4 ΕΠΟΧΕΣ , στο Λουτράκι Αριδαίας. 


Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: www.4-epoxes.gr 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


1/4-31/12/2012 


 


ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 50€ 


∆ΙΚΛΙΝΟ 60€ 


Παιδιά έως 6 ετών ∆ΩΡΕΑΝ 


Παιδιά 6-12 ετών  στο δωµάτιο των γονέων 6€ 


Παιδιά  άνω των12 ετών στο δωµάτιοτων γονέων 12€ 


3
ο
 άτοµο ενήλικας 12€ 


  


 Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωινό  


• Χρήση SPA, πισίνας, χαµάµ, σάουνας, υδροµασάζ. 


• Υπηρεσίες και φόρους. 
 


Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:23840/91500 


FAX:2384/091555) 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 ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4 


ΕΠΟΧΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ 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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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 το 


2007, στη Σιθωνία Χαλκιδικής  Α΄ κατηγορίας, για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 


Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: www.lagomandra.gr 
Α΄ LAGOMANDRA HOTEL 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


1/5-30/6 


1/9-20/10 


1/7-20/7 


23/8-31/8 


21/7-31/7 


 


1/8-22/8 


∆ΙΚΛΙΝΟ  


SUPERIOR 22-24 τ.µ 


80€ 
 


100€ 


 


120€ 


 


130€ 


 


JUNIOR SUITE 


32-34  τ.µ 


 


100€ 


 


130€ 


 


150€ 


 


160€ 


ΜΕΖΟΝΕΤΑ 


45τ.µ 


 


110€ 


 


150€ 


 


170€ 


 


190€ 


1
ο
 Παιδί έως 15 ετών στο 


δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


2ο  Παιδί 2-13 ετών µόνο στη 


junior suite ή στη Μεζονέτα  
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


3
ο
 άτοµο άνω των 14 ετών 


µόνο στη Μεζονέτα 


 


10€ 


 


10€ 


 


10€ 


 


10€ 


 


Β΄ LAGOMANDRA BEACH 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


1/5-30/6 


1/9-20/10 


1/7-20/7 


23/8-31/8 


21/7-31/7 


 


1/8-22/8 


∆ΙΚΛΙΝΟ  


SUPERIOR 


 


90€ 


 


120€ 


 


130€ 


 


140 


Οικογενειακό ∆ωµάτιο 


24 τ.µ 


 


100€ 


 


140€ 


 


150€ 


 


160€ 


1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο 


των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


2ο  Παιδί έως12  ετών µόνο στο 


οικογενειακό  


∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 


3
ο
 άτοµο άνω των12 ετών 10€ 10€ 10€ 10€ 


 


  Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• ∆ωµάτια πλήρως ανακαινισµένα µε κλιµατισµό, TV, ψυγείο, τηλέφωνο, µουσική σεσουάρ µαλλιών. 


• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 


• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 


• 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 ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 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 ΤΗΝ FIVE CONTINENT CRUISES ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 


ΑΝΕΜΟΛΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ. 


Η συνεργασία  περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο 


ΑΝΕΜΟΛΙΑ, στην ΑΡΑΧΩΒΑ για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 


Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: www.anemolia.gr 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


1/4/2012-31/3/2013 


∆ΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε ο δωµάτιο µε θέα 


βουνό   


36€ 33€ 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δωµάτιο µε θέα 


∆ελφούς   
43€ 36€ 


Συµµετοχή κατ’ άτοµο Superior δωµάτιο   57€ 50€ 


 


  Στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πρωινό µπουφέ. 


• ∆είπνο σερβιριζόµενο.  


• Χρήση Πισίνας & Γυµναστηρίου. 


• Υπηρεσίες και φόρους. 
• Παιδιά έως 6 ετών ∆ωρεάν. 


Στις 6 διανυκτερεύσεις η 7
η
 ∆ωρεάν. 


 


 


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 την Εταιρεία (ΤΗΛ:210/4291000 


FAX:210/4291332) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 


δωµατίων). Εν 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 ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΑΝΕΜΟΛΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 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 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 2 και πλέον διανυκτερεύσεων και την 
περίοδο 24/7-24/8 για διαµονή 5 και πλέον διανυκτερεύσεων. 


Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:  wwwnafshotel.com 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


8/1-30/4  


1/11-22/12 


1/5-30/6 


15/9-30/10 


1/7-23/7 


25/8-14/9 


24/7-24/8 


ΠΑΣΧΑ-


ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 


∆ΙΚΛΙΝΟ 


Με θέα πισίνα& κάστρο 


Με θέα θάλασσα& κάστρο 


 


58€  


65€ 


 


64€ 


72€ 


 


71€ 


80€ 


 


79€ 


91€ 


ΤΡΙΚΛΙΝΟ 75€ 84€ 93€ 109€ 
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Παιδί έως 3 ετών 
 


∆ΩΡΕΑΝ 


 


∆ΩΡΕΑΝ 


 


∆ΩΡΕΑΝ 


 


∆ΩΡΕΑΝ 


 


Παιδί 3 έως 12 ετών 
µε τους γονείς σε τρίκλινο 


∆ΩΡΕΑΝ 


 


∆ΩΡΕΑΝ 


 


∆ΩΡΕΑΝ 


 


∆ΩΡΕΑΝ 


 


   


Στη 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 ∆ΙΑΚΟΠΩΝ 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. 
 


 


12. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ PALEROS RESORT ΚΑΙ KEFALONIA GARDEN 


VILLAGE 


Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα Ξενοδοχεία 


Paleros Resort (στη Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας) και Kefalonia Garden Village (στο Ληξούρι-
περιοχή Αϊ-Γιάννης-Κεφαλονιάς), για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 


 


PALEROS RESORT(ΠΑΛΑΙΡΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) 
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες -  site: www.palerosresorts.gr 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


1/5-30/9/2012 


ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 


                       µε πρωινό 


µε ηµιδιατροφή 


 


22 € 


32 € 


∆ΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ ή ΘΑΛΑΣΣΑ 


             Το άτοµο µε πρωινό 


            Το άτοµο µε ηµιδιατροφή 


 


18 € 


                   28 € 


1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο 


    των γονέων   
                       µε πρωινό 


µε ηµιδιατροφή 


 


 


∆ΩΡΕΑΝ 


8 € 


2ο Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο 


    των γονέων  
                       µε πρωινό 


µε ηµιδιατροφή 


 


 


5 € 


8 € 


ΤΡΙΚΛΙΝΟ 


               Το άτοµο µε πρωινό 


Το άτοµο µε ηµιδιατροφή 


 


16 € 


25 € 
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Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πλούσιος πρωινός µπουφές µε κρύα & ζεστά εδέσµατα-παραδοσιακό πρωινό. 


• ∆είπνο µπουφέ (προαιρετικά). 


• Ασύρµατο internet–Παιδική Χαρά–Parking–Ξαπλώστρες στην παραλία–Νεροτσουλήθρες. 


• Υπηρεσίες και φόρους. 
 


 


 


KEFALONIA GARDEN VILLAGE(ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) 
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες -  site:  www.kefaloniagardenvillage.gr 


ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 


 


1/5-30/9/2012 


ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 


 


                       µε πρωινό 


µε ηµιδιατροφή 


 


 


24 € 


34 € 


∆ΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ ή ΘΑΛΑΣΣΑ 


 


             Το άτοµο µε πρωινό 


            Το άτοµο µε ηµιδιατροφή 


 


 


20 € 


                   30 € 


1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο 


    των γονέων   
                       µε πρωινό 


µε ηµιδιατροφή 


 


 


∆ΩΡΕΑΝ 


8 € 


2ο Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο 


    των γονέων    
                       µε πρωινό  


µε ηµιδιατροφή 


 


 


5 € 


8 € 


ΤΡΙΚΛΙΝΟ 


 


              Το άτοµο µε πρωινό 


Το άτοµο µε ηµιδιατροφή 


 


 


17 € 


26 € 


 


Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 


• Πλούσιος πρωινός µπουφές µε κρύα & ζεστά εδέσµατα-παραδοσιακό πρωινό. 


• ∆είπνο µπουφέ (προαιρετικά). 


• Ασύρµατο internet–Παιδική Χαρά–Parking–Ξαπλώστρες στην παραλία–Γυµναστήριο. 


• Υπηρεσίες και φόρους. 
 


Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε τα Ξενοδοχεία(και για τα δυο στον ίδιο 


αριθµό τηλεφώνου)-(ΤΗΛ:26430/41024, FAX:26430/41288) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες 


ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Στη συνέχεια 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 ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ-PALEROS RESORT 


ΚΑΙ KEFALONIA GARDEN VILLAGE  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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Συνάδελφοι, 


 Παρακαλούµε να παρακολουθείτε το site της ΓΣΕΕ(www.gsee.gr) ώστε να 


ενηµερώνεστε για πιθανή προσθήκη και άλλων ξενοδοχείων ή διαφοροποίηση 


των τιµών στα ξενοδοχεία µε τα οποία συνεργαζόµαστε. 


 


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση να επικοινωνείτε µε το Οργανωτικό Τµήµα 


της ΓΣΕΕ στα τηλέφωνα:210/82 02 109, 82 02 108 και 82 02 128. 


 


Επίσης, επειδή έχουµε γίνει αποδέκτες παραπόνων, παρακαλούµε το 


συντοµότερο δυνατόν να ενηµερώσετε αναλυτικά τα Σωµατεία Μέλη σας, για 


τις παραπάνω συνεργασίες. 
 


 


 


 


 


Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 
 


 


 


    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


 


 


ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ          ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 


 


 


 


Συνηµµένα: 12 ειδικά σηµειώµατα 








 


Γ.Σ.Ε.Ε. 
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα 
Τηλ.:210/8202109-8202108,  Fax: 210/8202110 
Πληροφορίες: Ηλίας Μπουρολιάς 


Βαγγέλλης Λέκκας 
 
 
 
 


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) 


 
 
 
 







 
Γ.Σ.Ε.Ε. 
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα 
Τηλ.:210/8202109-8202108,  Fax: 210/8202110 
Πληροφορίες: Ηλίας Μπουρολιάς 


Βαγγέλλης Λέκκας 
 
 
 


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) 


 
 
 
 


 







 


Γ.Σ.Ε.Ε. 
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα 
Τηλ.:210/8202109-8202108,  Fax: 210/8202110 
Πληροφορίες: Ηλίας Μπουρολιάς 


Βαγγέλλης Λέκκας 
 
 


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 ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΣΚΥΡΟΥ. 
 
.................................................................….....……………… 


...................................................………………….................... 


........................…………………................................................ 


………………........................................................................... 


 
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.  


 
........................................... 


(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 


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


 
 
 
 
 
 







 


Γ.Σ.Ε.Ε. 
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα 
Τηλ.:210/8202109-8202108,  Fax: 210/8202110 
Πληροφορίες: Ηλίας Μπουρολιάς 


Βαγγέλλης Λέκκας 
 
 
 


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 ARISTOTELES ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.  
 
.................................................................….....……………… 


...................................................………………….................... 


........................…………………................................................ 


………………........................................................................... 


 
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.  


 
........................................... 


(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 


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


 
 
 
 
 







 


Γ.Σ.Ε.Ε. 
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα 
Τηλ.:210/8202109-8202108,  Fax: 210/8202110 
Πληροφορίες: Ηλίας Μπουρολιάς 


Βαγγέλλης Λέκκας 
 
 
 


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   
ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΟΥΣΕΣ ΠΗΛΙΟΥ. 
 
.................................................................….....……………… 


...................................................………………….................... 


........................…………………................................................ 


………………........................................................................... 


 
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.  


 
........................................... 


(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 


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


 
 
 
 
 







 


Γ.Σ.Ε.Ε. 
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα 
Τηλ.:210/8202109-8202108,  Fax: 210/8202110 
Πληροφορίες: Ηλίας Μπουρολιάς 


Βαγγέλλης Λέκκας 
 
 
 


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) 


 
 
 
 
 







 
 


Γ.Σ.Ε.Ε. 
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα 
Τηλ.:210/8202109-8202108,  Fax: 210/8202110 
Πληροφορίες: Ηλίας Μπουρολιάς 


Βαγγέλλης Λέκκας 
 
 


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) 


 
 
 
 
 







 
 


Γ.Σ.Ε.Ε. 
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα 
Τηλ.:210/8202109-8202108,  Fax: 210/8202110 
Πληροφορίες: Ηλίας Μπουρολιάς 


Βαγγέλλης Λέκκας 
 
 


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 4 ΕΠΟΧΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.  
 
.................................................................….....……………… 


...................................................………………….................... 


........................…………………................................................ 


………………........................................................................... 


 
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.  


 
........................................... 


(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 


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


 
 
 
 
 







 


Γ.Σ.Ε.Ε. 
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα 
Τηλ.:210/8202109-8202108,  Fax: 210/8202110 
Πληροφορίες: Ηλίας Μπουρολιάς 


Βαγγέλλης Λέκκας 
 
 
 
 


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) 


 
 







 


Γ.Σ.Ε.Ε. 
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα 
Τηλ.:210/8202109-8202108,  Fax: 210/8202110 
Πληροφορίες: Ηλίας Μπουρολιάς 


Βαγγέλλης Λέκκας 
 
 
 
 


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) 


 
 
 
 







 
 


Γ.Σ.Ε.Ε. 
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα 
Τηλ.:210/8202109-8202108,  Fax: 210/8202110 
Πληροφορίες: Ηλίας Μπουρολιάς 


Βαγγέλλης Λέκκας 
 
 


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) 


 
 
 
 


 







 


Γ.Σ.Ε.Ε. 
Πατησίων 69, 10434 Αθήνα 
Τηλ.:210/8202109-8202108,  Fax: 210/8202110 
Πληροφορίες: Ηλίας Μπουρολιάς 


Βαγγέλλης Λέκκας 
 
 
 
 


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 PALEROS RESORT ΚΑΙ KEFALONIA GARDEN 
VILLAGE. 
 
PALEROS RESORT   KEFALONIA GARDEN VILLAGE  
 
.................................................................….....……………… 


...................................................………………….................... 


........................…………………................................................ 


………………........................................................................... 


 
Για την Οργάνωση μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε.  


 
........................................... 


(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 


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


 





