Θεσ/νίκη 19/01/2018
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η PHARMASSISTANCE Α.Ε. (μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΥ.ΦΑ.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) συνεχίζει την ήδη προηγούμενη επιτυχημένη δραστηριότητά της, την διοργάνωση ταξιδίων
ειδικά για τους φαρμακοποιούς σε πόλεις του εξωτερικού.
Μετά από έρευνα πολλών ημερών, ο επόμενος σταθμός μας, τον οποίο και σας προτείνουμε, είναι το

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΚΑΡΠΑΘΙΑ της Ρουμανίας.
Η εκδρομή αυτή θα πραγματοποιηθεί το 3ημερο της Καθαρά Δευτέρας 16 - 19/02/2018 (4 ημέρες, 3
διανυκτερεύσεις) και θα γίνει αεροπορικώς.
Η εκδρομή περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 4**** με πρωινό,
εκδρομή στα Καρπάθια καθώς και πληθώρα ξεναγήσεων.
Θα υπάρχουν ξεναγοί ανάλογοι με τον αριθμό των συμμετοχών.
Συνημμένα σας παραθέτουμε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
Το κόστος της εκδρομής (ΧΩΡΙΣ τους φόρους αεροδρομίων 85 €/άτομο) ανέρχεται σε:
 545 €/άτομο (άνω των 12 ετών & ενήλικες) σε δίκλινα & τρίκλινα δωμάτια.
 800 €/άτομο τιμή μονόκλινου.
 495 €/άτομο τιμή παιδιού έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς (ΜΟΝΟ σε ΤΡΙΚΛΙΝΟ).
Προς διευκόλυνση των συναδέλφων, για πρώτη φορά το συνολικό ποσό θα εξοφληθεί σε 4 δόσεις:
 25% του ποσού θα χρεωθεί στον λογαριασμό αγορών σας του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
 25% του ποσού θα χρεωθεί στον λογαριασμό αγορών σας του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.
 25% του ποσού θα χρεωθεί στον λογαριασμό αγορών σας του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.
 25% του ποσού θα χρεωθεί στον λογαριασμό αγορών σας του μηνός ΜΑΪΟΥ 2018.
Οι χρεώσεις στον λογαριασμό σας γίνονται το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα και ΔΕΝ
επιδέχονται επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που δεν μπορέσετε να πάτε για
οποιονδήποτε λόγο.
Για την αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για τις συμμετοχές σας
θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων που μας
έχει δώσει η αεροπορική εταιρία. Οι τυχόν συμμετοχές πέραν των θέσεων αυτών θα
μπαίνουν σε λίστα αναμονής.
Παρακαλούμε πολύ, όσοι ενδιαφέρεστε, θα πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας
συμπληρώνοντας οπωσδήποτε το συνημμένο έντυπο στην τελευταία σελίδα και αποστέλλοντας το
στη γραμματεία του ΣΥ.ΦΑ. (κος Κελέσης τηλ. 2310 498610, 498500) μέχρι την Τρίτη 23/01/2018.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
ΕΥΣΤ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Πρόεδρος Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος
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4 ΗΜΕΡΕΣ / 3 ΝΥΚΤΕΣ
ΚΑΘ. ΔΕΥΤΕΡΑ 16-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Οι πτήσεις με την AEGEAN AIRLINES :
OA 101, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ,
Α3 960, ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ,
Α3 961, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΑΘΗΝΑ,
ΟΑ 114, ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,
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Πρόγραμμα εκδρομής
1η ημέρα, Παρασκευή 16/2, πτήση για το Βουκουρέστι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, έλεγχος και πτήση για
το Βουκουρέστι. Άφιξη 10.00π.μ. με Aegean και ξεκινάμε την
ξενάγηση μας στην πόλη. Θα επισκεφτούμε το Μουσείο του χωριού,
που είναι μοναδικό στο είδος του και δείχνει την αρχιτεκτονική από
όλες τις περιοχές της χώρας, καθώς και το παλάτι της βουλής,
χτισμένο από τον Τσαουσέσκου. Το παλάτι είναι το δεύτερο σε
μέγεθος δημόσιο κτίριο του κόσμου μετά το Πεντάγωνο. Κατά τη
διάρκεια της περιήγησης μας, θα θαυμάσουμε το Αντενέουμ, το πιο
φημισμένο μέγαρο μουσικής της χώρας, τα ανάκτορα της βασιλικής
οικογένειας, την Αψίδα του θριάμβου που είναι εμπνευσμένη από
αυτή του Παρισιού, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο, την Ελληνική
εκκλησία που θυμίζει Παρθενώνα, το μουσείο του Πυροσβέστη και
την στρατιωτική Ακαδημία. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση
στα δωμάτια και χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ σας προτείνουμε
μια βόλτα στο φωταγωγημένο Βουκουρέστι. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα, Σάββατο 17/2, Βουκουρέστι
Μετά το πρόγευμα η ημέρα είναι ελεύθερη στο κέντρο του
Βουκουρεστίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Εθνική Πινακοθήκη ή
να κάνετε μια βόλτα με το καραβάκι στο πάρκο Χερεστρόου, που
βρίσκεται δίπλα στο μουσείο του χωριού. Θα μας εντυπωσιάσει το
μαγευτικό τοπίο και η καταπράσινη πεδιάδα. Θα έχουμε χρόνο
ελεύθερο στην πλούσια αγορά της πόλης Διανυκτέρευση.

3η ημέρα, Κυριακή 18/2, Βουκουρέστι – Σινάια – Μπραν Μπρασόβ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχωβα φτάνουμε στην
Σινάϊα, το μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το
παλάτι Πελες, θερινή κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά
της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της
Σινάϊα, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από την επίσημη ονομασία
της πόλης και έπειτα αναχωρούμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε
τον Πύργο Μπραν, γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος
κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό φρούριο απέναντι στις
οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε με μια σύντομη ξενάγηση στο
Μπρασώφ, όπου θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία,
γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική
Ευρώπη. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Διαν/ση.
4η ημέρα, Δευτέρα 19/2, πτήση επιστροφής στην Ελλάδα
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για Βουκουρέστι
(3)διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL 4**** στο
Βουκουρέστι
Μεταφορά από / προς το αεροδρόμιο
Ξενάγηση της πόλης με τοπικό ξεναγό
Ημερήσια εκδρομή στα Καρπάθια με τοπικό ξεναγό
Αρχηγός – συνοδός
ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
Φόροι αεροδρομίων (85€ κατ’άτομο), είσοδοι σε μουσεία & αξιοθέατα
και ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
HOTEL INTERCONTINENTAL BUCHAREST
Το καλύτερο & πιο εντυπωσιακό ξενοδοχείο της πόλης. Συνδυάζει
άνετη και πολυτελή διαμονή με όλες τις σύγχρονες ανέσεις.
www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/bucharest

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(επιστρέφεται μέχρι την Τρίτη 23/01/2018)
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Κράτηση δωματίων:
μονόκλινο



δίκλινο

τρίκλινο

Κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (με λατινικούς χαρακτήρες)*

ΗΛΙΚΙΑ
ΠΑΙΔΙΩΝ

1
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* Παρακαλώ συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του κάθε ατόμου με λατινικούς
χαρακτήρες όπως ακριβώς αναγράφεται στο διαβατήριο ή στη ταυτότητα.
Στη Ρουμανία μπορεί κάποιος να ταξιδέψει με τη ΝΕΑ αστυνομική ταυτότητα (με
λατινικούς χαρακτήρες) ή με Διαβατήριο.


Επωνυμία φαρμακείου:______________________________________________________
ΚΩΔ. ΠΕΛ. ΣΥ.ΦΑ.: _________
τηλ. φαρμακείου:
κινητό τηλ.:
_____________________________
(σφραγίδα & υπογραφή φαρμακείου)

