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22 – 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΑΜΟΡΓΟ- ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
Σχεδιάζοντας το πρόγραμμα των εναλλακτικών διακοπών στην
Αμοργό και τα Κουφονήσια νιώσαμε τη γοητεία της αναπάντεχης
εμπειρίας που περιμένει τον ταξιδιώτη, με την προσδοκία της
ανακάλυψης μιας θαυμαστής σύνθεσης του φυσικού και ιστορικού
τοπίου, που μετατρέπει την περιπλάνηση σε ψυχική ανάταση και την
τρέχουσα έννοια της αναψυχής σε σπάνια αφαιρετική δύναμη που
μέσα σε ελάχιστο χρόνο απελευθερώνει σώμα και πνεύμα.
Η καρδιά αυτής της σύνθεσης είναι το φυσικό τοπίο, που συνδυάζει
βιότοπους
σπάνιων και ευωδιαστών βοτάνων και μοναδικών
πετρωμάτων, ένα τοπίο που μοιάζει να ζωογονείται ακατάπαυστα
στην αγκαλιά του υγρού στοιχείου και μέσα του δημιουργήθηκαν με
το πέρασμα των αιώνων απαράμιλλα ιστορικά μνημεία και αυθεντικά
ήθη, έθιμα και παραδόσεις, από απλούς, καθημερινούς και
φιλόξενους ανθρώπους.
Αυτόν τον πλούτο φυσιολατρικό, ιστορικό, πολιτιστικό και
λαογραφικό θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε για 8
ημέρες. Φέτος μάλιστα που είναι η χρονιά της Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα έχουμε την ευκαιρία σε
συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και με τη δημοτική αρχή
να βιώσουμε πραγματικά αυθεντικές εμπειρίες από τη γνήσια
αυτή λαϊκή παράδοση.
Αναλυτικό πρόγραμμα
Κυριακή 22 Ιουλίου Ταξιδεύουμε για Αμοργό
7 παρά τέταρτο (06.45) το πρωί αναχωρεί από τον Πειραιά το
Πλοίο Blue Star Naxos για Κατάπολα. Η συνάντησή μας θα είναι στις
6 το πρωί μπροστά στο πλοίο για να μοιρασθούν τα εισιτήρια (το
Blue Star Naxos φεύγει ή από την Πύλη Ε6 ή από την Ε7).
3.30μμ Θα φθάσουμε στα Κατάπολα. Τακτοποίηση στα δωμάτια

6.30μμ Η πρώτη μας επίσκεψη στο νησί θα είναι στην αρχαία του
πρωτεύουσα την Αρχαία Μινώα, όπου θα φθάσουμε πεζοπορώντας
σούρουπο στο γραφικό καλντερίμι, για μισή ώρα περίπου (στην
αρχαία Μινώα δεν πηγαίνει πούλμαν). Εδώ θα γίνει ξενάγηση στην
αρχαία πόλη , η οποία ήταν το κέντρο του νησιού για 6 αιώνες
(10ος-4ος πΧ.) Ανάμεσα στα μνημεία περιλαμβάνονται τμήματα
ισχυρού τείχους και λείψανα Σταδίου και Γυμνασίου, αλλά και ενός
ναού του Διονύσου. Το ιερό της Ακρόπολης θεμελιώθηκε τον 8ο αι.
π.Χ. και λειτούργησε αδιάκοπα ως τον 4ο αι. μ.Χ. Αποτελείται από
ναόσχημο κτήριο και περίβολο. Μετά από την ξενάγηση θα
επιστρέψουμε στα Κατάπολα για βόλτα στο λιμάνι, και φαγητό ή
ποτάκι
Δευτέρα 23 Ιουλίου Ιστορική μονή Βαλσαμίτη,
Κάτω Μεριά

Αρκεσίνη

8πμ Αναχώρηση με το πούλμαν για την ιστορική Μονή Αγίου
Γεωργίου του Βαλσαμίτη. Ένα μνημειακό μοναστηριακό σύνολο
του 16ου μ.Χ αιώνα, όπου δεσπόζει η τρίκλιτη καμαροσκέπαστη
βασιλική, χτισμένη πάνω σε αρχαίο ιερό με χαρακτήρα
υδρομαντείου. Οι φημισμένες πηγές του Βαλσαμίτη έχουν
μετατρέψει το τοπίο σε μικρή όαση, με πλούσια βλάστηση και νερά.
Μετά από την ξενάγηση θα συνεχίσουμε για την Κάτω Μεριά, για να
για τα αγροτικά χωριά Αγία Παρασκευή και Κολοφάνα, από
τα πιο παραδοσιακά χωριά του νησιού με στενά δρομάκια και
παραδοσιακά σπίτια, καθώς και τα φημισμένα για τη φιλοξενία στα
γραφικά καφενεδάκια. Πριν μπούμε στα χωριά θα έχουμε ξενάγηση
στην Παναγιά του Πολίτη, τόπο προσευχής των πρώτων
χριστιανικών χρόνων. Είναι αρχαίο ιερό, στο οποίο έχει ενσωματωθεί
ο μεταγενέστερος πρωτοχριστιανικός ναός. Μία σύνθεση λαϊκών
δημιουργών σε ένα σπάνιο αριστουργηματικό εναγκαλισμό του
αρχαίου με το πρωτοχριστιανικό στοιχείο. Εδώ βρίσκονται και ερείπια
Ελληνιστικού Πύργου, κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας. Και
φυσικά δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω από την περιήγηση την τη
μικρή αμμουδερή παραλία των Παραδεισών, όπου το κύμα για 17
αιώνες (από τον 4ομ.Χ αιώνα) λούζει τις βάσεις μιας
παλαιοχριστιανκής βασιλικής
Μετά από την περιήγηση στην ιστορία και τη λαογραφία θα
επισκεφθούμε το γραφικό ψαροχώρι, της Καλοταρίτισας, ένα
απάγγειο λιμανάκι, σίγουρο αραξοβόλι για τις ψαρόβαρκες. Εδώ θα
έχουμε την ευκαιρία στο καφενείο με τσιπουράκι να μιλήσουμε με
τους ψαράδες για τη ζωή τους στο νησί και τη δουλειά τους. Κατόπιν
θα πάμε για μπάνιο σε μια από τις πιο γραφικές παραλίες του νησιού,
γνωστή για την αισθητική
της και τα καταγάλανα νερά, την
παραλία του Μούρου. Εδώ θα έχουμε και φαγητό στη γραφική
ψαροταβέρνα

5μμ Αναχώρηση για Κατάπολα
Τρίτη 24 Ιουλίου Επίσκεψη και ξενάγηση στη Χώρα
8πμ Θα πεζοπορήσουμε στο πολιτιστικό μονοπάτι του
«Φωτοδότη», ένα γραφικό καλντερίμι που ξεκινά από τα Κατάπολα
και φθάνει στη Χώρα. Η πεζοπορία είναι εύκολη και διαρκεί 1ώρα.
Είναι το ιστορικό καλντερίμι και συνιστούμε σε όλους/ες να το
περπατήσουν, γιατί που έχει μείνει ανεπηρέαστο από επεμβάσεις και
στη διαδρομή θα υπάρχει ξενάγηση για τη ιστορία του μονοπατιού
και τα κτίσματα που συναντάμε. Στη Χώρα που διατηρεί σχεδόν
άθικτη τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία θα
διασχίσουμε τον κεντρικό λιθόστρωτο δρόμο του οικισμού, τη Μέση
και θα επισκεφθούμε τη λαογραφική συλλογή, τον μεσαιωνικό
Πύργο Γαβρά (16ος αι.), το πλατεάκι (βαθμιδωτή πλατεία), το
πρώτο Γυμνάσιο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα μετά από την
επανάσταση του 21 (1829)
τους ανεμόμυλους με άρτια
λιθοδομή και τις 3 μεταβυζαντινές εκκλησίες.
Στις 12 περίπου θα τελειώσουμε την πρώτη μας γνωριμία με τη
Χώρα και θα έχουμε την ευκαιρία να κολυμπήσουμε. Σε μια από τις
παραλίες Μαρτέζι, Άγιος Παντελεήμονας ή Πλάκες
Όσοι/ες δεν επιθυμούν να πεζοπορήσουν στο γραφικό καλντερίμι για
τη Χώρα, μπορούν να φθάσουν με το λεωφορείο της γραμμής
Απόγευμα Η έκπληξη του εναλλακτικού οκταήμερου που δεν
πρέπει να χάσει κανείς (η συμμετοχή είναι προαιρετική)
Στις 5 το απόγευμα θα μεταφερθούμε με πούλμαν στο γραφικό
χωριό Λαγκάδα που είναι πρωτεύουσα της περιφέρειας Αιγιάλης και
βρίσκεται σε ειδυλλιακή τοποθεσία. Από εδώ θα πεζοπορήσουμε στο
πολιτιστικό μονοπάτι «Παν» για μία ώρα και θα φθάσουμε στο
ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (Μονή
πρώμης βυζαντινής περιόδου με θαυμάσιες νωπογραφίες) που
δεσπόζει στο ύψωμα του βόρειου υψιπέδου,
από όπου θα
παρακολουθήσουμε το ηλιοβασίλεμα στο πέλαγος. Εδώ θα
βοηθήσουμε στο μαγείρεμα του
«αμοργιανού πατατάτοτου», που
κατόπιν θα απολαύσουμε με συνοδεία τοπικού κρασιού κάτω από την
αστροφεγγιά,
στον
περίβολο
του
μοναστηριού.
Θα
διανυκτερεύσουμε σε ειδικό χώρο της μονής (θα χρειασθεί
οπωσδήποτε σλίπινγκ μπαγκ). Στις 5 το πρωί θα ξεκινήσουμε
(προαιρετικά) πεζοπορία μισής ώρας, για να φθάσουμε στην
τοποθεσία Σταυρός από όπου θα απολαύσουμε την ανατολή,
βλέποντας τον ήλιο να ξεπροβάλλει μέσα από τη θάλασσα του
Αιγαίου που εκείνη τη στιγμή παίρνουν κατακόκκινο χρώμα. Μια
πραγματικά μαγευτική εικόνα.
Στη συνέχεια θα κατέβουμε σε
1.30ώρα στη Λαγκάδα. Από εκεί με πούλμαν θα επιστρέψουμε στα
Κατάπολα.

Τετάρτη 25 Ιουλίου Ενημέρωση για τα παραδοσιακά
προϊόντα- Βόλτα στα αξιοθέατα των Καταπόλων-Συμμετοχή
στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
11.30πμ Μόλις επιστρέψει το γκρούπ που θα διανυκτερεύσει στο
μοναστήρι θα έχουμε επίσκεψη και ενημέρωση από παραγωγούς για
τις ασχολίες στον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία-τυροκομία,
μελισσοκομία, παραγωγή λαχανικών και φρούτων) που παραδοσιακά
υπάρχει στο νησί. Θα επισκεφθούμε το Βοτανικό κήπο, που
καλλιεργούνται
τα
βότανα
της Αμοργού,
αγρόκτημα
βιοκαλλιεργητή, ενώ θα έχουμε ενημέρωση από κτηνοτρόφο
και μελισσοκόμο.
2-6μμ Ελεύθερος χρόνος
6-8μμ Θα κάνουμε βόλτα γύρο από τον κόλπο των Καταπόλων,
όπου απλώνονται τα κάτασπρα σπίτια, θα περπατήσουμε στα στενά
σοκάκια και στη
γραφική πλατεία με τους ευκάλυπτους, θα
ξεναγηθούμε στην ιστορική εκκλησία της Παναγιάς Καταπολιανής
που χτίσθηκε στα ερείπια πρωτοχριστιανικής βασιλικής, όπου στην
αρχαιότητα υπήρχε ναός του Απόλλωνα και θα επισκεφθούμε την
περίφημη Αμοργιανή Βρύση
8μμ Θα αναχωρήσουμε με πούλμαν για τη «βασιλεύουσα του
κάμπου» τη Αγία Παρασκευή, με τα αναρίθμητα κελιά και το
μεγάλο μαγγιπειό (αποθήκες και μαγηρείο) για να πάρουμε
μέρος στο παραδοσιακό γλέντι, του μεγαλύτερου πανηγυριού της
Αμοργού, στο οποίο ζει ακόμα το τυπικό και η λαμπρότητα των
αρχαίων αγροτικών εορτών. Είναι από τις ώρες εκείνες που όλοι οι
Αμοργιανοί νιώθουν μεταξύ τους αδέλφια, όπως λένε οι ίδιοι. Εδώ θα
απολαύσουμε ανάμεσα στα πλούσια εδέσματα και το «κοφτό», το
παραδοσιακό φαγητό του πανηγυριού, φτιαγμένο από σιτάρι
και τυριά σε μια συμβολική διατροφική ένωση γεωργών και
κτηνοτρόφων. Και φυσικά θα πιούμε ντόπιο κρασί και ψημένη (το
αμοργιανό ρακόμελο) με την ολονύχτια ηχητική πανδαισία των
αμοργιανών μουσικών οργάνων και χορών
Πέμπτη 26 Ιουλίου
Μονή Χοζοβιώτισσας, Αιγιάλη ΌρμοςΛαγκάδα-Θολάρια-Ποταμός
8μμ Αναχώρηση με πούλμαν για επίσκεψη και ξενάγηση στην
ιστορικά μονή της Χοζοβιώτισσας.
Εναλλακτικά όσες θέλουν μπορούν να φθάσουν στη Χοζοβιώτισσα
με πεζοπορία στο πολιτιστικό μονοπάτι της Παλιάς Στράτας,
που θα ξεκινήσει στις 7 το πρωί και διαρκεί 1.30 ώρα.
Μέχρι τις 9.30 περίπου θα διαρκέσει η επίσκεψη και η ξενάγηση
στη, ιστορική Μονή της Χοζοβιώτισσας, που είναι το
σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο του νησιού. Πρόκειται για

πολυώροφο κτίσμα κρεμασμένο κυριολεκτική σε ένα βράχο300μ,
που σύμφωνα με μια εκδοχή έκτισε στην περίοδο της εικονομαχίας,
το 1088, ο Αλέξιος Κομνηνός. Η μονή έχει μουσείο όπου
φυλάσσονται εκκλησιαστικά κειμήλια και χειρόγραφα.
Στις 10πμ περίπου θα φθάσουμε στην περίφημη παραλία της
Αγίας Άννας, με τα καταγάλανα νερά, όπου
γυρίσστηκαν οι
γνωστές σκηνές της ταινίας Απέραντο Γαλάζιο. Θα έχουμε μια
ώρα ελεύθερο χρόνο για μπάνιο και καφέ
Στις 11πμ περίπου θα αναχωρήσουμε για Αιγιάλη, και θα
έχουμε ξενάγηση στη θέση Εμποργιοί, όπου βρισκόταν το αρχαίο
λιμάνι της Αιγιάλης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε με το πούλμαν
τα κατάλευκα γραφικά χωριουδάκια του όρμου της Αιγιάλης. Θα
ξεκινήσουμε από τη Λαγκάδια, της οποίας η Κάτω Γειτονιά είναι το
αυθεντικότερο αρχιτεκτονικό τμήμα του χωριού και κοσμείται από
την πολύ ενδιαφέρουσα εκκλησία της Αγίας Κυριακής. Εδώ θα
έχουμε στάση αφενός για βόλτα στα μοναδικά σοκάκια του χωριού
και αφετέρου για καφέ. Στη διάρκεια της στάσης συστήνουμε μια στο
επίσκεψη στο Στρούμπο ένα τέταρτο με τα πόδια (δεν πηγαίνει
αυτοκίνητο), που είναι χωριό ξεκομμένο από τον “πολιτισμό”
απόκοσμο και σαγηνευτικό και φωλιάζει ανάμεσα σε φραγκοσυκιές
και λουλουδιασμένες αυλές, με εξαιρετική θέα στο φαράγγι του
Αρακλού και την παραλία της Αιγιάλης Στη συνέχεια θα
επιβιβασθούμε στο πούλμαν για τα Θολάρια. Το χωριό πολύ καλό
δείγμα κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής είναι κτισμένο σε θέση που
υπήρχαν θολωτοί τάφοι, από όπου πήρε και το όνομά του. Σον
απέναντι λόφο της Βίγλας βρισκόταν η ακρόπολη της αρχαίας
Αιγιάλης Από τα Θολάρια κατευθυνθούμε στο όρμο της Αιγιάλης για
μπάνιο και φαγητό. Για τους/τις πιο ψαγμένους/ες συστήνουμε να
κατέβουν στην παραλία με τα πόδια σε ένα από τα ωραιότερα
πετρόκτιστα καλντερίμια του νησιού. Πολύ εύκολη διαδρομή, σκάρτη
μισή ώρα
Φθάνοντας στον Όρμο της Αιγιάλης μπορούμε να κολυμπήσουμε
στην αμμουδερή παραλία Λεβρωσό, ή με καϊκι στις παραλίες
Ψιλή Άμμο, Χόχλακα και Χάλαρα , όπως και
στο νησάκι
Νικουριά και να φάμε στις γραφικές ψαροταβέρνες
5 το απόγευμα θα αναχωρήσουμε με το πούλμαν για επίσκεψη στο
χωριό Ποταμός,(15 λεπτά από την Αιγιάλη), ένα χωριό πνιγμένο
στις πικροδάφνες, με καθαρά λαϊκή αρχιτεκτονική και με εξαιρετική
θέα προς τη θάλασσα. Θα έχουμε στάση για περιήγηση και καφέ.
6 η ώρα θα ξεκινήσουμε για Κατάπολα. Όπου θα είμαστε περίπου
στις 7.
9 το βράδυ θα πάρουμε μέρος στη γιορτή της ψημένης
(ψημένη ονομάζεται το ρακόμελο της Αμοργού). Στην αρχή γίνεται

ενημέρωση για τον τρόπο παρασκευής του ποτού και στη συνέχεια
ξεκινούν οι «δοκιμές» που συνεχίζονται όλη τη νύχτα με πλούσιους
τοπικούς μεζέδες και φυσικά την μαγευτική αμοργιανή μουσική με
ντόπιους οργανοπαίκτες και ατελείωτους χορούς.
Παρασκευή 27 Εκδρομή στα Κουφονήσια και την Κέρο
7 το πρωί Αναχώρηση από τα Κατάπολα με πλοίο για στην
ημερήσια εκδρομή στα Κουφονήσια.
8 το πρωί περίπου φθάνουμε στο Πάνω Κουφονήσι, στο οποίο ο
οικισμός της Χώρας είναι παράδειγμα κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής.
Η διαμονή μας στα Κουφονήσια είναι μέχρι τις 5 το απόγευμα και
έχουμε αρκετές εναλλακτικές από τις οποίες προτείνουμε
α) Παραμονή μέχρι τις 11 στο Πάνω Κουφονήσι για βόλτα ή μπάνιο
β) Από τις 11 αρχίζουν τα δρομολόγια με τα καϊκάκια για το Κάτω
Κουφονήσι. Ο χρόνος μετάβασης είναι ένα τέταρτο και το κόστος
μεταφοράς 5 Ευρώ με επιστροφή
γ) Μπορούν να γίνουν ομάδες και να διαπραγματευθούν με τους
βαρκάδηρες το γύρο της Κέρου (στην Κέρο δεν επιτρέπεται η
πρόσβαση λόγω ανασκαφών) για να δούμε από μακριά τον
αρχαιολογικό χώρο αφού η Κέρος ήταν για την πρωτοκυκλαδική
περίοδο θρησκευτικό κέντρο των Κυκλαδιτών, κάτι αντίστοιχο
με τη Δήλο κατά τους ιστορικούς χρόνους. Από το χώρο αυτό
προέρχονται τα περίφημα εδώλια της Κέρου που κοσμούν μεγάλο
μέρος του Μουσείου Μπενάκη (Κυκλαδικής τέχνης) Μετά από το
γύρο της Κέρου μπορεί το καϊκι να μας αφήσει στο Κάτω Κουφονήσι
και να επιτρέψουμε το απόγευμα
Στο Πάνω Κουφονήσι ξεχωρίζουν για μπάνιο υπάρχουν 5
αξιόλογες παραλίες, με ωραιότερες κατά τη γνώμη μας το Πορί και
τον Φοίνικα. Για του φίλους της πεζοπορίας ενδιαφέρουσα και
εύκολη είναι η παραλιακή διαδρομή Λιμάνι Πορί, 3.5χλμ, η οποία
αφού περνά από την εντυπωσιακή “Πισίνα” και τη θαλασσοσπηλιά
“το μάτι του διαβόλου” φθάνει στην παραλία Πορί
Στο Κάτω Κουφονήσι υπάρχει μια γραφική εκκλησία αφιερωμένη
στην Παναγία, που είναι κτισμένη επάνω σε αρχαία ερείπια. Για
μπάνιο προτείνουμε την παραλία Λάκοι με βότσαλα και
γαλαζοπράσινα νερά
4.30μμ Όλοι/ες πρέπει να βρισκόμαστε στο λιμάνι
5μμ Αναχώρηση Επιστροφή από το Πάνω Κουφονήσι για Κατάπολα
Σάββατο 28 Ιουλίου Δύο ειδικές εκδηλώσεις για το Έτος
Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
10.30πμ Ανοιχτή εκδήλωση στο Δημαρχείο της Αμοργού. Η
εκδήλωση που είναι ενταγμένη στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το

Έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως έχει ανακηρυχθεί
το 2018 και γίνεται με πρωτοβουλία της Εναλλακτικής Δράσης και τη
συνεργασία του Δήμου Αμοργού
Στην εκδήλωση που θα έχει σαν θέμα ”Η σημασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς στην ανάπτυξη του ήπιου τουρισμού”, θα μιλήσουν
επιστήμονες και παράγοντες του νησιού και θα ακολουθήσει
συζήτηση
8.30μμ Στην πλατεία της Χώρας. Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση
με αμοργιανή μουσικοχορευτική παράδοση
Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τη μουσική παράδοση της
Αμοργού από ντόπιους οργανοπαίκτες, ενώ χορeυτικά σχήματα του
νησιού α χορέψουν αμοργιανούς χορούς
Κυριακή 29 Ιουλίου Ημέρα ελεύθερη
Μετά από την ένταση του επταήμερου εναλλακτικού προγράμματος
χρειαζόμαστε και μία ημέρα ”εκτός προγράμματος” για χαλάρωση,
μπάνιο, βόλτες και ψώνια.
7μμ Αναχώρηση με το πλοίο Blue Star Naxos για Πειραιά
Δευτέρα 30 Ιουλίου
5 χαράματα Έχοντας στα αυτιά μας “την ηχώ της νοσταλγίας
του Αιγαίου
και στην καρδιά μας τους
(αμοργιανούς)
γλάρους των ονείρων του”, όπως θα έλεγε και ο Ελύτης,
επιστρέφουμε στο “κλεινόν άστυ” ………
Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαίρι

Κόστος συμμετοχής 335 Ευρώ για μέλη και 365 για μη μέλη
Μονόκλινα δεν υπάρχουν διότι είναι δωμάτια σε πανσιόν, και
επομένως όποιος επιθυμεί μονόκλινο, -εάν βέβαια υπάρξει-θα
πρέπει να πληρώσει 25 Ευρώ τη βραδιά επί πλέον.
Στην τιμή περιλαμβάνονται
Εισιτήρια πλοίου οικονομικής θέσης
7 διανυκτερεύσεις σε δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα (κουζίνα και
ψυγείο) στις πανσιόν Απέραντο Γαλάζιο www.thebigblue.gr και
Πάνος www.pensionpanos-amorgos.gr
Οι μετακινήσεις με πούλμαν
Οι ξεναγήσεις

Μονοήμερη εκδρομή στο Κουφονήσια
Επίσης υπάρχει δυνατότητα διαμονής στο δημοτικό κάμπινγκ
Καταπόλων Το κόστος είναι 200 Ευρώ για μέλη και 230 για μη
μέλη Οι υπόλοιπες εκτός από τη διαμονή παροχές, είναι ίδιες
με τις προαναφερόμενες
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μόνο τηλεφωνικά
Νόρα Πολυδούρη

6949138298 9-2πμ και 5-7μμ

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη
Δευτέρα 2 Ιουλίου με προκαταβολή 100 Ευρώ ανά άτομο στο
λογαριασμό Τράπεζα Πειραιώς (Iban) Αριθμός GR78 0171 6040
0066 0413 8920 890
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ
Αυτονόητο είναι ότι η καταληκτική ημερομηνία 2 Ιουλίου είναι
τυπική. Εάν δηλαδή οι διαθέσιμες θέσεις καλυφθούν νωρίτερα, η
προαναφερόμενη ημερομηνία λήξης δε θα ισχύει

