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Επίσκεψη στο Πόρτο Χέλι - Σπέτσες 

 

 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι. 
 
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων του Συλλόγου μας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφάσισε την πραγματοποίηση πολιτιστικής και ενημερωτικής ημερίδας για τους 
συναδέλφους στην Αττική, στα παραρτήματα Πελοποννήσου και Νήσων καθώς και των 
καταστημάτων των νομών Ευβοίας και Βοιωτίας. 
Όλοι χωρίς συνοδούς. 
 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 18 - 20 Μαΐου του 2018 στο Πόρτο Χέλι και 
συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο AKS HINITSA BAY. 
 
Το ξενοδοχείο δεσπόζει στο μυχό ενός υπέροχου καταπράσινου κόλπου, 2,5 χλμ. από το Πόρτο 
Χέλι, με μαγευτική θέα στη θάλασσα, απέναντι από το νησί των Σπετσών και μόλις μια «ανάσα» 
μακριά του. Δανείζεται το όνομα «Χηνίτσα» από το μικρό νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι 
και λειτουργεί ως φυσικός κυματοθραύστης στην ονειρεμένη παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο.  
 
Το Σαββατόβραδο θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο νησί των Σπετσών με ναυλωμένα 
καραβάκια/πλοία/ όπου θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στο παλιό λιμανάκι και θα 
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καταλήξει στην κύρια εκδήλωση της ημερίδας μας, σε μαγαζί του νησιού. 
 
Η ΑΤΟΜΙΚΗ αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί στο Σύλλογο το αργότερο έως την 
Δευτέρα 07/05/2018, ώστε να μπορέσει να γίνει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και θα πρέπει 
να δηλώσετε: 
 

1. Το άτομο ή τα άτομα με τα οποία επιθυμείτε να μοιραστείτε το δωμάτιο. Επισημαίνεται πως υπάρχει 

η δυνατότητα διαμονής σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια. 

2. Τον τρόπο μετάβασης στο ξενοδοχείο ώστε να μισθωθούν λεωφορεία. 

3. Τη συμμετοχή σας στη βραδινή επίσκεψη στο νησί των Σπετσών. 

 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, και 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θα υπάρξουν τυχόν αλλαγές. Παρακαλούμε να μην υπάρχουν 
κρούσματα ψευδών αιτήσεων καθώς αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση της συμμετοχής 
συναδέλφων οι οποίοι πραγματικά επιθυμούν να συμμετέχουν στην ημερίδα. Σε περίπτωση που 
δεν προσέλθει το δεύτερο άτομο τότε ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να τον μετακινήσει σε άλλο 
δωμάτιο ανάλογα με την διαθεσιμότητα. Εάν ο συνάδελφος δεν θέλει να μετακινηθεί θα 
επιβαρυνθεί οικονομικά.  
Παρακαλούμε να αποστείλετε την ατομική αίτηση συμμετοχής σας έως την Δευτέρα 07/05/2018 
στο email του συλλόγου syllogos@sett.gr ή στο fax: 211-4030020    
 
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες για την πολιτιστική εκδήλωση.  
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