
Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  -Κ.Α.Π.Η- 

΄΄ 7ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ  -  Θρακική Γη ΄΄  
   η Γνωµοδοτική επιτροπή των  Κ.Α.Π.Η.   

∆ήµου Χερσονήσου διοργανώνει  7ήµερη οδική  εκδροµή µε προορισµό  την   

Κοµοτηνή – Ξάνθη – Θρακικά Τέµπη –Σουφλί – ∆έλτα Έβρου – Αλεξανδρούπολη - Ποµακοχώρια – Πόρτο 
Λάγος  - Θάσο από τις 20/9/2015 έως τις 26/9/2015  .  

Τιµή  ανά άτοµο 299 €  
Όσα µέλη  ενδιαφέρονται να  συµµετάσχουν παρακαλούνται να δηλώσουν  εγκαίρως συµµετοχή, οι εγγραφές θα 

ξεκινήσουν από τη ∆ευτέρα 3 Αυγούστου  και θα λήξουν την Τρίτη 1 Σεπτεµβρίου 2015. 

Με την εγγραφή σας θα πρέπει: 

� να προκαταβάλλεται το ποσό των 50  €. 
� να έχετε µαζί σας την αστυνοµική ταυτότητα σας για να συµπληρωθεί Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεστε τους 

όρους του προγράµµατος και συµµετέχετε µε δική σας ευθύνη.  
� γνωµάτευση ιατρού µε τις παθήσεις σας και  ότι η κατάσταση της  υγείας σας , σας επιτρέπει να ταξιδέψετε.  
� να δηλώσετε µε ποιο άτοµο θέλετε να συγκατοικήσετε.  

 
 Όσα µέλη επιθυµούν να συµµετάσχουν στην 7ηµερη εκδροµή παρακαλούνται να δηλώσουν συµµετοχή στην  

Κοινωνική λειτουργό του  Κ.Α.Π.Η.   

Τηλέφωνο Κ.Α.Π.Η. Λιµ. Χερσονήσου 28970 22 0 14  

Τηλέφωνο Κ.Α.Π.Η. Μαλίων 28970 31 9 68   

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Α.Π.Η.  

Το πρόγραµµα µπορεί να διαφοροποιηθεί ως προς τη σειρά των επισκέψεων , χωρίς να παραλειφθεί 

οτιδήποτε .  

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ   

Κ.Α.Π.Η. 28970 22 0 14 . 

Στην  τιµή συµπεριλαµβάνεται : 

� Αναχώρηση από τις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Χερσονήσου . 
� Ακτοπλοϊκά εισιτήρια  Ηράκλειο-Πειραιά-Ηράκλειο σε 4κλινες εσωτερικές καµπίνες .  
� Μεταφορές µε πούλµαν . 
� 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ARCADIA  4**** στην Κοµοτηνή   (εκτός πόλης περίπου 

5χλµ.)  µε πρωινό σε µπουφέ .  
� Ένα δείπνο καθηµερινά όσες και οι διανυκτερεύσεις . 
� Εισιτήρια για το τραίνο του Νέστου  
� ∆ΩΡΟ Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ  ΘΑΣΟ  (σε περίπτωση που δεν θα πραγµατοποιηθεί η 

µονοήµερη εκδροµή  λόγω καιρικών συνθηκών θα αντικαταστεί   µε άλλη µετακίνηση) . 
� ασφάλεια αστικής ευθύνης . 
� φόροι και Φ.Π.Α.  
� συνοδός γραφείου  . 

δεν περιλαµβάνονται : είσοδοι σε µουσεία , επισκεπτόµενους χώρους.  
 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 7ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ . ΤΟ ∆.Σ. ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 

∆ΕΝ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  

Αθανάσιος Καλαϊτζάκης  


