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 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Επίσκεψη στο Amaronda Resort & Spa - Ερέτρια 

 

 

 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι. 
 
 
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 
την πραγματοποίηση πολιτιστικής και ενημερωτικής ημερίδας για τους συναδέλφους στην Αττική, 
στα παραρτήματα Πελοποννήσου, Νήσων καθώς και των καταστημάτων των νομών Ευβοίας και 
Βοιωτίας. 
 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 01 - 03 Οκτωβρίου 2021, στην Ερέτρια και 
συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa (www.amarondaresort.com). Περιλαμβάνει 
δωρεάν διανυκτερεύσεις, πρωινό-δείπνο, την εκδήλωση του Σαββάτου καθώς και δωρεάν μετάβαση-
επιστροφή με μισθωμένα λεωφορεία. 
 
Στην ημερίδα θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας και πρόληψης κατά της διασποράς 
του Κορονοϊού Covid-19. 
 
Το ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa είναι χτισμένο σ’ ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία της 
Εύβοιας, στην Ερέτρια, έναν διαχρονικά αγαπημένο παραθαλάσσιο προορισμό, ιδανικό να σας 
χαρίσει τις πιο ξεκούραστες διακοπές που μπορείτε να φανταστείτε.   
 

  

http://www.amarondaresort.com/
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Η ΑΤΟΜΙΚΗ αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί από τον καθένα χωριστά στο Σύλλογο το 
αργότερο έως την Τετάρτη 22/09/2021, ώστε να μπορέσει να γίνει ο καλύτερος δυνατός 
συντονισμός όπου 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, τρίκλινα και ελάχιστα τετράκλινα δωμάτια. 

2. Τον τρόπο μετάβασης στο ξενοδοχείο. 

 

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 θα 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 Τετάρτη 22/09/2021 στο 
email του συλλόγου syllogos@sett.gr ή στο fax: 211-4030020    
 
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες για την πολιτιστική εκδήλωση.  
 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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