ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

Προς τα
Σωματεία –Μέλη της Ομοσπονδίας
Υπόψη Προέδρου & μελών του ΔΣ
Έδρες τους

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019
Αριθ. Πρωτ: 356

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας στις 19/1/19 και
επικύρωσή της στην Γεν .Συνέλευση στις 17/3/19 σας ενημερώνουμε ότι το 12ο
Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ»θα πραγματοποιηθεί
με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας για τον διαβήτη στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2019
στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
Για την ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις τιμές ανά κατηγορία δωματίων ως
ακολούθως:
Μονόκλινο 90 ευρώ. Η τιμή αυτή θα ισχύει μέχρι 15.7.19.
Από 16.7 - 31.8.2019 η τιμή θα είναι 100 ευρώ
Από 1.9 - 15.10.2019 η τιμή θα είναι 110 ευρώ
Δίκλινο120 ευρώ.

Η τιμή αυτή θα ισχύσει μέχρι 15.7.2019
Από 16.7 – 31.8.2019 η τιμή θα είναι 130 ευρώ
Από 1.9 – 15.10 2019 η τιμή θα είναι 145

Τρίκλινο 140 ευρώ (3 ενήλικες ή 2 ενήλικες και ένα παιδί πάνω από 7 ετών).
Η τιμή αυτή θα ισχύει μέχρι 15.7.19.
Από 16.7 - 31.8. 2019 η τιμή θα είναι 155 ευρώ
Από 1.9 – 15.10. 2019 η τιμή θα είναι 170 ευρώ
Διαθεσιμότητα τρίκλινων 15 δωμάτια
Τετράκλινο 160 ευρώ (2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών).
Η τιμή θα ισχύει μέχρι 15.7.2019.
Από 16.7 – 31.8.2019 η τιμή θα είναι 175 ευρώ
Από 1.9 – 15.10.2019 η τιμή θα είναι 190 ευρώ
Διαθεσιμότητα τετράκλινων 10 δωμάτια
Συμπεριλαμβάνεται πρωινό Κυριακής 10.11.2019 σε Αμερικάνικο μπουφέ
Σημειώνουμε ότι οι τιμές αυτές θα ισχύουν με την επιβεβαίωση και την πληρωμή
της κράτησης ανά κατηγορία δωματίων.

Εναλλακτική διαμονή στο Ξενοδοχείο ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Μονόκλινο 70 ευρώ( διαθεσιμότητα 5 δωμάτια)
Δίκλινο
90 ευρώ (διαθεσιμότητα 38 δωμάτια)
Τρίκλινο 110 ευρώ (2 ενήλικες και ένα παιδί από 2 ετών και πάνω)-(διαθεσιμότητα
22 δωμάτια)
Με πρωινό σε μπουφέ
Τα δωμάτια είναι περιορισμένα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τελική ημερομηνία κράτησης και εξόφλησης 15/7/2019.
Στις παραπάνω αναφερόμενες τιμές στις κρατήσεις δωματίων και των 2
ξενοδοχείων περιλαμβάνεται: η μεταφορά με πούλμαν από και προς την έδρα των
σωματείων, το έντυπο υλικό του συνεδρίου, καφέ κατά την έναρξη του συνεδρίου, το
δείπνο του Σαββάτου 9 Νοεμβρίου 2019 με πλήρες πακέτο ποτών (κρασί σε καράφες
(λευκό- κόκκινο), μπύρες, αναψυκτικά, και νερό.
Σάντουιτς, χυμό, φρούτο, νερό για το μεσημέρι της Κυριακής κατά την αναχώρηση.
Για την καλύτερη κατανομή των δωματίων παρακαλούμε τα ονόματα των
συμμετεχόντων να στέλνονται στη ΕΛΟΔΙ από το Σύλλογό σας ανά 15νθήμερο.
Το κόστος για συμμετοχή και παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
χωρίς διαμονή και διατροφή ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ το άτομο.
Τέλος θα θέλαμε στην λίστα των κρατήσεων σας εάν υπάρχουν παιδιά να αναγράφετε
η ηλικία τους και το ονοματεπώνυμό τους.
Ευχαριστούμε για την μέχρι σήμερα παρουσία σας στις εκδηλώσεις και συνέδρια της
Ομοσπονδίας και ευχόμαστε να σας έχουμε και πάλι κοντά μας.

Με εκτίμηση
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