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Μάρτιος 2015
Αγαπητά Μέλη και Φίλοι του Chios Marine Club.
Συνεχίζοντας την παράδοση των επιτυχηµένων εκδροµών της λέσχης µας σας ενηµερώνουµε ότι
έπειτα από µία πολύ καλή προσπάθεια του συλλόγου µας, κατορθώσαµε να πάρουµε πολύ καλές τιµές στο
καλύτερο ξενοδοχείο της Ελλάδος, το COSTA NAVARINO στη Μεσσηνία, σε µία περίοδο υψηλής ζήτησης
η

( δηλαδή το τριήµερο του Αγίου Πνεύµατος, 30 Μαϊου – 1 Ιουνίου ).
Κατόπιν συνεννόησης µε τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου, έχουµε ήδη κάνει κράτηση 20 δίκλινα δωµάτια, µε
την προοπτική να ανέβουν στα 25 τουλάχιστον. Μέχρι στιγµής, υπάρχει αθρόα προσέλευση.

Το κόστος για τα deluxe δωµάτια έχει ως ακολούθως:
Ι. Πακέτο για ζευγάρι (δίκλινο) = 430,00 € και περιλαµβάνει:
Μεταφορά, ∆ιαµονή (2 βράδια), Πρωινό και ένα δείπνο στο µπουφέ (τα ποτά δεν περιλαµβάνονται).
Σηµείωση: Αν η µεταφορά γίνει µε δικό σας µέσο, το κόστος του πακέτου ανέρχεται στα 400,00 €
ΙΙ. Πακέτο για τρίκλινο = 585,00 € και περιλαµβάνει:
Μεταφορά, ∆ιαµονή (2 βράδυα), πρωϊνό και ένα δείπνο στο µπουφέ ( δεν περιλαµβάνονται ποτά ).
Σηµείωση: Αν η µεταφορά γίνει µε δικό σας µέσο, το κόστος του πακέτου ανέρχεται στα 540,00 €
ΙΙΙ. Πακέτο για οικογένεια µε παιδιά:
•

0 έως 7 ετών δωρεάν

•

7 έως 12 ετών -πακέτο µε ένα παιδί: 464,00 €
-πακέτο µε δύο παιδιά: 498,00 €

Σηµείωση: Στα πακέτα αυτά περιλαµβάνονται διαµονή-πρωινό-δείπνο και δωρεάν µεταφορά των παιδιών.
•

12 έως 18 ετών πακέτο µε ένα παιδί: 540,00 €

Σηµείωση: Στα πακέτα αυτά περιλαµβάνονται διαµονή-πρωινό-δείπνο και δωρεάν µεταφορά του παιδιού.
Για κρατήσεις δωµατίων, απαιτείται η προκαταβολή των 50,00 €, τα οποία πρέπει να δοθούν άµεσα
στο ξενοδοχείο και σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφονται.
Για δηλώσεις συµµετοχής µπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: info@chiosmarineclub.gr
ή στα τηλέφωνα : 210 4185788, 210 4539189, 6974 331189.
η

Να σας ενηµερώσουµε επίσης ότι τη ∆ευτέρα, 1 Ιουνίου και ώρα 12:30 – 13:30, θα διεξαχθούν κολυµβητικοί
αγώνες µεταξύ των µελών του club. Αναµένουµε τη συµµετοχή σας!
Με εγκάρδιους χαιρετισµούς
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