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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η.  ΣΤΑ ΤΑΛΑΙΑ ΟΡΗ  

                                                    
 

στα πλαίσια των ψυχαγωγικών εκδηλώσεων του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας  
και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χερσονήσου – Κ.Α.Π.Η. – διοργανώνεται ηµερήσια εκδροµή    

την Πέµπτη  14  Μαρτίου 2013 , 
µε προορισµό Φόδελε - Απλαδιανά Μυλοποτάµου Ν. Ρεθύµνου . 

 
Τιµή  22 € ανά άτοµο 

Στην τιµή αυτή συµπεριλαµβάνεται : 

♦ Μεταφορά µε πούλµαν από τα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου Χερσονήσου . 

♦ Στάση στο Φόδελε για ένα προαιρετικό καφέ. 

♦ Μεσηµεριανό φαγητό  στην παραδοσιακή  ταβέρνα ΄΄ Ταλαία Όρη ΄΄  πλήρης  µενού 
( ντολµαδάκια – σαλάτα πράσινη – µυζήθρα – πιλάφι µε βραστό - ψητό γουρουνόπουλο µε 
πατάτες- νερό – κρασί – φρούτο – µυζυθροπιτάκια -   ανά τέσσερα άτοµα ). 

♦ ♪♪   Ζωντανή  µουσική για τη διασκέδαση σας  ♪♪ 
 

          
       Το ποσό θα πρέπει να προκαταβάλλεται µε την εγγραφή σας στην Κοινωνική λειτουργό του 
Κ.Α.Π.Η.  Σε περίπτωση  που ο αριθµός συµµετοχής (όριο 250 άτοµα ) έχει συµπληρωθεί πριν την 
παραπάνω ηµεροµηνία,  το Κ.Α.Π.Η. δεν φέρνει καµία ευθύνη. Ενηµερώνουµε ότι σε περίπτωση 
ακύρωσης τελευταίας στιγµής δεν επιστρέφονται τα χρήµατα.  
Τα µέλη του Κ.Α.Π.Η. Μαλίων παρακαλούνται να εγγραφούν στον κ. Λυδάκη Πολύδωρα ή στην 
κα. Μοναχού Γεωργία . Τα µέλη του Μοχού θα εγγραφούν στην κα. Λεµπιδάκη Γαρυφαλιά , τα 
µέλη του Κράσι θα εγγραφούν στην Κοινωνική λειτουργό του Κ.Α.Π.Η. Λιµ. Χερσονήσου.  
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ. 
Όσα µέλη  δεν έχουν ανανεώσει  την κάρτα µέλους για το τρέχον έτος παρακαλούνται να 

το φροντίσουν. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΛΙΜ.ΧΕΡ/ΣΟΥ ΓΟΥΒΕΣ ΜΟΧΟ ΜΑΛΙΑ ΣΤΑΛΙ∆Α 
ΣΤΑΣΗ ΚΑΠΗ ΣΤΑΣΗ 

∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΧΩΡΙΟΥ  

Ι.Ν. ΑΓ. 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  

ΣΤΑΣΗ 
ΑΝΘΟΥΣΑ  

8:30 Π.Μ. 8:45  Π.Μ. 7:45 Π.Μ.  8:00 Π.Μ.  8:05 Π.Μ. 

 
Τα µέλη των υπόλοιπων δηµοτικών ενοτήτων   παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µια ηµέρα  

πριν µε το Κ.Α.Π.Η. για να ενηµερωθούν για την ώρα αναχώρησης. 
 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  
 

Βασιλάκης Μιχάλης  

 


