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ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ  22/2/2018 

ΘΫηα: «Αιδκζσγβ β ωθ κδεκθκηδευθ πλκ φκλυθ εαδ πδζκγά  κυλδ δεκτ 
γλαφ έκυ γδα βθ πλαγηα κπκέβ β ε λκηάμ- η αεέθβ βμ ηαγβ υθ εαδ 

υθκ υθ επαδ υ δευθ   Κα κλδΪ -Φζυλδθα». 

 

Σ δμ  Κλκε Ϋμ  εαδ κ Γλαφ έκ βμ δ υγτθ λδαμ κυ  Γ .Λ Κλκε υθ 
"Νδεβφσλκμ λ Ϊεκμ", άη λα ΠΫηπ β  22-2-2018 εαδ υλα 13:15, υθ λέα  β 

πδ λκπά ιδκζσΰβ βμ πθ πλκ φκλυθ αιδ δπ δευθ ΰλαφ έπθ, β κπκέα 
υΰελκ άγβε   η  βθ υπ’ αλδγη’ 1/21-2-2018  πλΪιβ βμ δ υγτθ λδαμ  κυ 

Σξκζ έκυ, η  γΫηα  βθ αιδκζσΰβ β πθ κδεκθκηδευθ πλκ φκλυθ εαδ βθ πδζκΰά  
κυλδ δεκτ ΰλαφ έκυ ΰδα βθ πλαΰηα κπκέβ β ε λκηάμ- η αεέθβ βμ ηαγβ υθ εαδ 
υθκ υθ επαδ υ δευθ   Κα κλδΪ -Φζυλδθα,    κ δΪ βηα απσ 8 Μαλ έκυ  

Ϋπμ εαδ 11 Μαλ έκυ  2018. 

Σ β υθ λέα β η έξαθ κδ: α) Μπαλκτ α υ αγέα, δ υγτθ λδα,  πλσ λκμ 
ί) Σ αηα Ϊεκυ Σ αυλκτζα, αλξβΰσμ βμ ε λκηάμ, ηΫζκμ ΰ) ΠΫππα γαθα έα 

υθκ σμ επαδ υ δεσμ ηΫζκμ ) Κκεεσζβμ ΚυλδΪεκμ, πλσ λκμ κυ υζζσΰκυ 

ΓκθΫπθ εαδ εβ ησθπθ, ηΫζκμ ,εαδ  ) Μκτ β ζΫθβ επλσ ππκμ πθ ηαγβ υθ βμ 
Γ' ΄ Ϊιβμ, ηΫζκμ. 

Η πδ λκπά, αφκτ ιΫ α  βθ ηπλσγ ηβ εαδ θσηδηβ εα Ϊγ β πθ 
πλκ φκλυθ, απκ φλΪΰδ  κυμ φαεΫζκυμ, εαδ δμ εα Ϋΰλαο  τηφπθα η  βθ 
πλκ φ λση θβ δηά πμ αεκζκτγπμ: 

 

1. At Holidays 205€ αθΪ ηαγβ ά η   βηδ δα λκφά 

2. Manessis  235€ αθΪ ηαγβ ά η   βηδ δα λκφά 

3. Vlassopoulos  245€ αθΪ ηαγβ ά η   βηδ δα λκφά 

4. Zorpidis  250€  αθΪ  ηαγβ ά. η   βηδ δα λκφά 

 

Η πδ λκπά αφκτ υαά β   δ ικ δεΪ εαδ δαπέ π   σ δ κδ πλκ φκλΫμ ά αθ  
πκδκ δεΪ εαδ πκ κ δεΪ υΰελέ δη μ απκφΪ δ  κησφωθα  σ δ β εα αζζβζσ λβ  

πλκ φκλΪ, β κπκέα πζβλκέ κυμ σλκυμ βμ πλκεάλυιβμ, έθαδ β πζΫκθ υηφΫλκυ α 
απσ κδεκθκηδεά Ϊπκοβ  πλκ φκλΪ κυ  αιδ δπ δεκτ ΰλαφ έκυ  At Holidays.  

Γδα κ εκπσ αυ σ υθ Ϊξ βε  β πλΪιβ αυ ά εαδ υπκΰλΪφ αδ. 
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