ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΗΛ: 22 445001 ΦΑΞ: 22 678382

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Επανερχόμαστε σήμερα, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη φιλοξενία συναδέλφων στα ιδιόκτητα
διαμερίσματα μας στην Κεραμωτή κατά την καλοκαιρινή περίοδο. ‘Ολοι οι συνάδελφοι και οι
φιλοξενούμενοι τους, που είχαν στείλει αιτήσεις έχουν εγκριθεί και έχουν ήδη ειδοποιηθεί.
Μετά από την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας, παραμένουν διαθέσιμα διαμερίσματα για
εβδομαδιαία παραμονή, γι’ αυτό όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν στην Κεραμωτή
παρακαλούνται όπως αποστείλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο. Οι αιτήσεις θα εγκρίνονται άμεσα, με
βάση την ημερομηνία παραλαβής και νοουμένου ότι υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια.
Για κρατήσεις θα πρέπει να συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα
εγκύκλιο, ως επίσης και στην ιστοσελίδα της Οργάνωσής μας (www.etyk.org.cy) και θα πρέπει να
αποστέλλεται στα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσής μας, στο φαξ 22 678382 ή στο email
etyk@etyk.org.cy.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής έχουν καθοριστεί ως εξής:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ – ΚΑΒΑΛΑ
*
08/07/2017
15/07/2017
22/07/2017
29/07/2017
05/08/2017
12/08/2017
19/08/2017
26/08/2017

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΚΑΒΑΛΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
08/07/2017
15/07/2017
22/07/2017
29/07/2017
05/08/2017
12/08/2017
19/08/2017
26/08/2017
*

Το Διοικητικό Συμβούλιο για να δώσει τη δυνατότητα στους συναδέλφους, να εξασφαλίσουν όσο το δυνατό
πιο χαμηλό κόστος διακοπών, αποφάσισε ότι όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται μπορούν να εκδώσουν και
να πληρώσουν από μόνοι τους τα αεροπορικά τους εισιτήρια (νοουμένου ότι θα είναι κατά τις πιο πάνω
προκαθορισμένες ημερομηνίες).
Στις περιπτώσεις που οι συνάδελφοι, θα ήθελαν να ταξιδεύσουν με απευθείας πτήσεις στην Καβάλα, έχουμε
ήδη κρατήσει θέσεις για αναχωρήσεις από Λάρνακα, κάθε Σάββατο (εβδομαδιαίες), με απευθείας
πτήσεις της BLUE AIR για Καβάλα. Η πρώτη εβδομαδιαία αναχώρηση θα είναι στις 8/7 και η
τελευταία αναχώρηση στις 19/8. Το αεροδρόμιο της Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» απέχει οδικώς 10
λεπτά από τα διαμερίσματα μας.
*‘Οσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να διευθετήσουν από μόνοι τους την αναχώρηση τους από
Λάρνακα και να επιστρέψουν με την απευθείας πτήση από Καβάλα για Λάρνακα στις 8/7/2017 και
επίσης όσοι ενδιαφέρονται να αναχωρήσουν με την απευθείας πτήση από Λάρνακα για Καβάλα στις
26/8/2017 και να διευθετήσουν από μόνοι τους την επιστροφή τους, μπορούν να το κάνουν και το
κόστος θα είναι για τους ενήλικες €170,00 σε δίκλινο δωμάτιο για τα παιδιά 2 – 12 χρόνων €140,00,
και για παιδιά κάτω των δύο χρόνων €45,00 και περιλαμβάνει εισιτήριο μονής διαδρομής και
διαμονή για 7 βράδια.
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Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και οι φίλοι / συγγενείς των συναδέλφων, και θα εγκριθούν
νοουμένου ότι θα υπάρχει ευχέρεια, με τις τιμές που αναφέρονται πιο κάτω για φιλοξενούμενους.
Οι τιμές που έχουν καθοριστεί και οι οποίες είναι πολύ ελκυστικές (επιδοτημένες από το Ταμείο Ευημερίας)
είναι ως εξής:
Για διαμονή μόνο, για 7 βράδυα (ισχύει για όσους θα εκδώσουν και θα πληρώσουν οι ίδιοι τα
εισιτήρια στις προκαθορισμένες ημερομηνίες):
Για Μέλη
Για Φιλοξενούμενους
Ένα άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο
Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών (σε δίκλινο)
Παιδιά μέχρι 2 – 12 ετών
Παιδιά κάτω των 2 ετών

€100,00
€ 70,00
€ 45,00
ΔΩΡΕΑΝ

€160,00
€140,00
€ 90,00
ΔΩΡΕΑΝ

Οι πιο πάνω τιμές είναι κατ’ άτομο για 7 βράδυα και περιλαμβάνει μόνο διαμονή.
Για αεροπορικό εισιτήριο με απευθείας πτήση της BLUE AIR, φόρους αεροδρομίων και διαμονή για 7
βράδυα, είναι:
Για Μέλη
Για Φιλοξενούμενους
Ένα άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο
Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών (σε δίκλινο)
Παιδιά 2 – 12 ετών
Παιδιά κάτω των 2 ετών(αεροπορικό εισιτήριο
και φόρους αεροδρομίων), η διαμονή είναι ΔΩΡΕΑΝ

€310,00
€280,00
€250,00

€440,00
€420,00
€300,00

€ 85,00

€ 85,00

Οι πιο πάνω τιμές είναι κατ’ άτομο για 7 βράδυα και περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο και διαμονή.
Oι πτήσεις είναι: Λάρνακα – Καβάλα OB 9165 13:30 – 15:30
Kαβάλα – Λάρνακα OB 9164 16:15 – 18:15
•

Σε ενδεχόμενη αύξηση στους φόρους αεροδρομίων επιβαρύνεται ο επιβάτης.

•

Το κάθε άτομο δικαιούται μία αποσκευή 20 κιλών και μία χειραποσκευή 5 κιλών.

•

Διευκρινίζουμε ότι δεν δεχόμαστε κουπόνια για την πληρωμή των κρατήσεων.

Υπενθυμίζουμε όλους τους συναδέλφους, ότι το Συγκρότημα είναι ανοικτό όλους τους μήνες του χρόνου και
όσοι συνάδελφοι μαζί με φίλους τους, επιθυμούν να το επισκεφθούν, μπορούν να το πράξουν αφού
διευθετήσουν μόνοι τους τα αεροπορικά εισιτήρια τους και τη μεταφορά τους στο Συγκρότημα.
Οι τιμές που ισχύουν για διαμονή κατ’ άτομο το βράδυ ΠΡΙΝ τις 8/7/2017 και ΜΕΤΑ τις 26/08/2017
είναι οι πιο κάτω:
Για Μέλη
€15,00
€10,00
€ 6,00
ΔΩΡΕΑΝ

Μονόκλινο
Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών
Παιδιά από 2 μέχρι 12 ετών
Παιδιά κάτω των 2 ετών

Για Φιλοξενούμενους
€25,00
€15,00
€10,00
ΔΩΡΕΑΝ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΤΥΚ, στο
τηλέφωνο 22 445001 ή στην ιστοσελίδα μας www.etyk.org.cy.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι η Οργάνωσή μας, θα επανέλθει σε μεταγενέστερο στάδιο, για να σας
ενημερώσει για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και οργανωμένες εκδρομές της γύρω περιοχής.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΕΤΥΚ
Λευκωσία, 26 Απριλίου 2017
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Συγκρότημα στην ΚΕΡΑΜΩΤΗ - ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΞ 22 678382
Η’ ΣΤΟ EMAIL etyk@etyk.org.cy

 ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………..……….………… ΟΝΟΜΑ: ...…………………………………………………...
 ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: …………………………………  ΜΕΛΟΣ ΕΤΥΚ: ΝΑΙ ΟΧΙ
 ΤΡΑΠΕΖΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: …………………………..…  ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ……………………...……..…....
 ΕΠΑΡΧΙΑ:…….………….….  ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: ……….………… ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: .………….…...……......……..
 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.: …………….………………………  ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: ………………...……………….....….
 ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: …………………….. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:………………. ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: …………………………
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ √ ΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙ:
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
Α' ΕΠΙΛΟΓΗ:  ΗΜΕΡ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ……....  ΗΜΕΡ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: …………. ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΔΥΩΝ: …….…..
Β' ΕΠΙΛΟΓΗ:  ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ……....  ΗΜΕΡ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ……….... ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΔΥΩΝ: ..….…....

 ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ:
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΑΤΟΜΑ)
ΣΤΟΥΝΤΙΟ (ΜΕΧΡΙ 3 ΑΤΟΜΑ)
 ΕΧΕΤΕ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ ΤΕΤΥΚ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ : ………………………….……..

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Α/Α

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

1
2
3
4
5
9 ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΑΚΙ (BABY COT) …..
9 ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
9 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (REQUESTS) …………………………………………………………………………………
Υπογραφή : ..................................................

Ημερομηνία : ..................................................

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ
Εγκρίνεται για την περίοδο από ………………..… μέχρι ……………………..
για …………..…….. βράδυα σε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ

Ελήφθη από

Αρ. Αναφοράς : ..............................
Αρχικά

Σύνολο ατόμων …….………….
MΕΛΟΣ:

ΝΑΙ

Υπογραφή ……………………….

ΟΧΙ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: ……………………
ΗΜΕΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ……….………..

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

: ..............................
: …………………….

Ημερήσια χρέωση : .......................
Συνολική χρέωση : ...................….
----------------------------------------------Προπληρωμή :
ΝΑΙ / ΟΧΙ Ποσό:………………..
Υπογραφή: ………………………….

