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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

              18 Ιανουαρίου 2016 

 
Αγαπητά Μέλη της ΚΕΔΙΠ 

ΘΕΜΑ:  Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο Ρόδον στον Αγρό 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι η ΚΕΔΙΠ διοργανώνει το Σαββατοκύριακο, 20 και 21 Φεβρουαρίου 2016, 

διήμερο στο βουνό για τα μέλη της, με διαμονή στο ξενοδοχείο Ρόδον (http://www.rodonhotel.com/el/).  

Το κόστος ανέρχεται σε €43 το άτομο (€86 το δίκλινο δωμάτιο) και συμπεριλαμβάνει ένα βράδυ διαμονή σε δίκλινο 

δωμάτιο, δείπνο το βράδυ του Σαββάτου και πρωινό την Κυριακή.  

Επιπρόσθετες επιβαρύνσεις: 

- Επιβάρυνση μονόκλινου  € 18,00    

- Τρίτο άτομο στο ίδιο δωμάτιο: 

 Μέχρι 2 ετών  :   δωρεάν 
 2 – 12 ετών  :   50% έκπτωση 
 Από 12 ετών και άνω :   20% έκπτωση 
 
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕΔΙΠ αποφάσισε να επιχορηγήσει ολόκληρο το ποσό των  €43 για κάθε μέλος της 

που θα συμμετέχει. Τα μέλη θα επιβαρυνθούν μόνο το κόστος διαμονής του/ της συντρόφου/ συνοδού τους και τo 

κόστος των παιδιών (όπου ισχύει). Σημειώνεται ότι στις πιο πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποτά για το 

δείπνο ή η χρήση οποιωνδήποτε σνακ ή ροφημάτων από το μπαράκι/ψυγείο των δωματίων. 

Η κράτηση θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας κράτησης και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου. Για 

την υποβολή κράτησης χρειάζεται αρχικά η δήλωση ενδιαφέροντος, δηλώνοντας και τον τύπο του δωματίου που 

επιθυμείτε (μονόκλινο, δίκλινο, με έξτρα κρεβάτι/α για παιδιά), στο kedip@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι την 

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου2016.  Αφού επιβεβαιωθεί η κράτηση σας, θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό που σας 

αναλογεί στον Ταμία της ΚΕΔΙΠ, κ. Άθω Χρυσάφη,  το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016. Στην 

αντίθετη περίπτωση η κράτηση σας ακυρώνεται και το δωμάτιο θα προσφερθεί σε άλλο άτομο.  

Σημειώνεται ότι το βράδυ του Σαββάτου, μετά από το δείπνο, τα μέλη της ΚΕΔΙΠ θα έχουν την ευκαιρία να 

περάσουν ένα ευχάριστο, χαλαρό βράδυ, μαζί με τις οικογένειες τους, ακούγοντας ζωντανή μουσική στο Piano Bar 

του ξενοδοχείου. 

Για την Κυριακή το πρωί προγραμματίζεται περίπατος στο χωριό Αγρός, για όσα μέλη επιθυμούν. Το ξενοδοχείο 

έχει προσφέρει την ειδική τιμή των €12 ανά άτομο (€6 για παιδιά 2-12 ετών), εξαιρουμένου του ποτού, για το 

γεύμα της Κυριακής, για όσους επιθυμούν να πάρουν το μεσημεριανό τους στο ξενοδοχείο. Σημειώνεται ότι σε όσα 

μέλη επιθυμούν το ξενοδοχείο παρέχει το δικαίωμα του late check out την Κυριακή. 

Ευελπιστούμε σε ένα όμορφο και ξέγνοιαστο Σαββατοκύριακο. 

 

Εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας 
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