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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

              2 Φεβρουαρίου 2015 

 
Αγαπητά Μέλη της ΚΕΔΙΠ 

ΘΕΜΑ:  Σαββατοκύριακο στο Casale Panayiotis 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι η ΚΕΔΙΠ διοργανώνει το Σαββατοκύριακο, 7 και 8 Μαρτίου 2015, 

διήμερο στο βουνό για τα μέλη της, με διαμονή στο ξενοδοχείο Casale Panayiotis 

(www.casalepanayiotis.com) και άλλα συνεργαζόμενα συγκροτήματα, στο χωριό Καλοπαναγιώτης. 

Το κόστος ανά διπλό δωμάτιο (δύο άτομα) ανέρχεται στα €89 και συμπεριλαμβάνει ένα βράδυ διαμονή, 

δείπνο το βράδυ του Σαββάτου και πρωινό για την Κυριακή.  

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕΔΙΠ αποφάσισε να επιχορηγήσει τα €40 από τα €89 ανά 

δωμάτιο/διαμέρισμα.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι κάποια από τα στούντιο/διαμερίσματα δέχονται 3 ή και 4 άτομα. Σε τέτοια 

περίπτωση, δηλαδή  διαμονής πρόσθετου ατόμου (ενήλικα) στο δωμάτιο, το επιπλέον κόστος, το οποίο 

ανέρχεται σε €28 το άτομο με πρωινό, θα καταβληθεί από το άτομο αυτό. Επισημαίνεται ότι δεν 

βρίσκονται όλα τα δωμάτια/διαμερίσματα στον ίδιο χώρο, αφού κάποια είναι διάσπαρτα μέσα στο χωριό.  

Η διαμονή και το πρωινό για παιδιά μέχρι 12 ετών είναι δωρεάν (παρακαλώ σημειώστε ότι ο αριθμός των 

δωματίων που δέχεται παιδιά είναι περιορισμένος).  

Η κράτηση και επιλογή του δωματίου/ διαμερίσματος θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας κράτησης και 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα (κατάλογος με τα διαθέσιμα διαμερίσματα επισυνάπτεται για ενημέρωση 

σας). 

Για την υποβολή κράτησης χρειάζεται αρχικά η δήλωση ενδιαφέροντος στο kedip@ucy.ac.cy , ή καλώντας 

στο 22894363, το συντομότερο δυνατό, και όχι αργότερα από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015. Αφού 

επιβεβαιωθεί η κράτηση σας και συμφωνηθεί το δωμάτιο που θα σας παραχωρηθεί, θα πρέπει να 

καταβάλετε το ποσό που σας αναλογεί στον Ταμία της ΚΕΔΙΠ κ. Άθω Χρυσάφη,  το αργότερο μέχρι την 

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015. Στην αντίθετη περίπτωση η κράτηση σας ακυρώνεται και το δωμάτιο θα 

προσφερθεί σε άλλο άτομο.  

Σημειώνεται ότι το σύνολο των διαθέσιμων δωματίων είναι μόνο 28, για αυτό όσοι ενδιαφέρονται θα 

πρέπει να βιαστούν. 

Ευελπιστούμε σε ένα όμορφο και ξέγνοιαστο Σαββατοκύριακο. 

 

Εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας 

http://www.casalepanayiotis.com/
mailto:kedip@ucy.ac.cy



