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Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Αφυπηρετησάντων Μελών ΕΤΥΚ
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, μετά από το μεγάλο ενδιαφέρον
που έδειξαν αφυπηρετήσαντες συνάδελφοι για να περάσουν κάποιες μέρες ξεκούρασης στα
διαμερίσματα του ΤΕΤΥΚ στον Πρωταρά, τα μέλη της Επιτροπής του Τμήματος
Αφυπηρετησάντων, σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία της ΕΤΥΚ, έχουν εξασφαλίσει
αριθμό δωματίων για τις 19 – 21 Μαΐου 2017.
Η τιμή είναι επιχορηγημένη και έχει καθοριστεί στα €60,00 το άτομο το διήμερο, σε δίκλινο
δωμάτιο με πλήρη διατροφή, και €30 το άτομο για ένα βράδυ με πλήρη διατροφή, ενώ το
μονόκλινο δωμάτιο θα χρεώνεται €74,00 το διήμερο με πλήρη διατροφή και €37,00 το άτομο για
ένα βράδυ με πλήρη διατροφή. Στις πιο πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποτά.
Για κρατήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε απευθείας με το Συγκρότημα ΤΕΤΥΚ στον
Πρωταρά, στο τηλέφωνο 23831440. Με την επιβεβαίωση της κράτησης, θα πρέπει να
καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό.
Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι για όσους το επιθυμούν, θα
διευθετήσουμε λεωφορείο για τη μεταφορά τους από τη Λευκωσία στον Πρωταρά. Για δηλώσεις
ενδιαφέροντος για μεταφορά με λεωφορείο θα πρέπει να αποταθείτε στο Τμήμα
Αφυπηρετησάντων στο τηλέφωνο 22 445467 ή στον Αντιπρόεδρο του Τμήματος κ. Αντρέα Παχή
στο τηλέφωνο 99 327600. Σημειώνουμε ότι θα διευθετηθεί λεωφορείο για τη μεταφορά σας στον
Πρωταρά, μόνο σε περίπτωση που θα υπάρξει ικανοποιητική συμμετοχή.
Επίσης θα πρέπει να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας, για την πιο κάτω προαιρετική εκδρομή που
θα γίνει την Κυριακή το πρωΐ από η ώρα 9:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.
•
•

Μοναστήρι Αγίας Νάπας
Λιμανάκι Αγίας Νάπας (για καφέ)

Το κόστος συμμετοχής του λεωφορείου θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αφυπηρετησάντων
ΕΤΥΚ.
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