ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΝΟΡΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ E-HOTEL (spa) Περβολιών Λ/κας
ENORASIS’ ENJOYABLE EASTER 2-DAY EXCURSION
AT LUXURY E-HOTEL (spa) of Pervolia-Larnaka
Δευτέρα Πάσχα – 21-4-2014 – Easter Monday
10.00 Αναχώρηση από Λήδρα Πάλας και από ΕΝΟΡΑΣΗ
Departure from Ledra Palace and from Enorasis Club
11.00 Ξενάγηση στο Πάρκο Καμήλων και γύρω περιοχή, και για καφέ
Guide at Camels’ Park and area around, and for a coffee
13.00 Πικνίκ στον δασικό εκδρομικό χώρο Κόρνου (φέρτε μαζί σας σάντουιτς, φρούτο, κτλ)
Picnic at Kornos forest excursion area (bring with you a sandwich, a fruit, etc)
15.00 Άφιξη στο πολυτελές ξενοδοχείο E-HOTEL (spa) για απολαυστική διαμονή και ξεκούραση
Arrival at luxury E-HOTEL (spa) for lovely stay and relax
17.00 Σάουνα ή και χαμάμ για το γκρουπ μας (μέχρι τις 20.00)
Sauna and/or hamam for our group (up to 20.00)
20.30 Εκλεκτό Δείπνο με ζωντανή μουσική διασκέδαση και παραδοσιακό χορευτικό σιώου
Quality dinner with live music entertainment and traditional dancing show
Τρίτη Πάσχα – 22-4-2014 – Easter Tuesday
08.00 Πρόγευμα ως τις 09.50
Breakfast up to 09.50
10.00 Βιωματικό εργαστήρι Ρέικι για ψυχική και σωματική υγεία (ως τις 11.00)
Experiential Reiki workshop for spiritual and physical health (up to 11.00)
11.00 Επίσκεψη στα Πέτρινα Γλυπτά περιοχής Μαζωτού και την γύρω πολιτιστική κληρονομιά
Visit to the Stone Sculptures of Mazotos area and the surrounding cultural heritage
13.00 Εκλεκτό γεύμα στο ξενοδοχείο (ως 14.30)
Quality meal at the hotel (up to 14.30)
17.00 Εκκένωση δωματίων και αναχώρηση (οι λογαριασμοί να διευθετηθούν από πριν παρ.)
Check-out and departure (bills to be settled earlier please)
18.30 Ενδεικτική ώρα άφιξης στην ΕΝΟΡΑΣΗ και στο Λήδρα Πάλας
Indicative time of arrival at Enorasis Club and at Ledra Palace
Για ολόκληρο το διήμερο το ξενοδοχείο θα εισπράξει από τον καθένα μας το συνολικό ποσό των €65 (σε δίκλινο δωμάτιο), που
αποτελεί ειδική τιμή ομάδας για την ΕΝΟΡΑΣΗ, ή €85 (αν μείνει κάποιος σε μονόκλινο). Εκκένωση δωματίων αργά απόγευμα Τρίτης
Πάσχα . Παιδιά ως 15 ετών στη μισή τιμή. Τα ποτά για το γκρουπ μας με έκπτωση 20%. Ζωντανή μουσικο-χορευτική βραδιά Δευτέρα
Πάσχα. Σάουνα ή/και χαμάμ από 5μμ ως 8μμ Δευτέρας. Μάθημα Ρέικι από 10πμ ως 11πμ Τρίτης. Ξεναγήσεις στο πάρκο Καμήλων
(11πμ ως 12μ Δευτέρας) και Πέτρινα Γλυπτά (11πμ ως 12μ Τρίτης). Η ΕΝΟΡΑΣΗ θα εισπράξει από κάθε εκδρομέα €10 για έξοδα
λεωφορείου και εκδρομής. Άτομα που δεν θα χρησιμοποιήσουν το λεωφορείο θα τύχουν έκπτωσης €5. Μη-μέλη επιβαρύνονται με
€4 για ολόκληρο το διήμερο. Αν είναι η πρώτη τους συμμετοχή σε εκδήλωση της Ενόρασης τότε πληρώνουν ως εάν να ήταν μέλη,
χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, σαν καλωσόρισμα με την αγάπη μας. Η ετήσια συνδρομή στην Ενόραση κυμαίνεται από €15 ως €30
(αναλόγως συνθηκών). Η συμμετοχή στην ΕΝΟΡΑΣΗ δίνει όμορφες δυνατότητες στα μέλη και τις οικογένειες. Στόχος: Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΟΜΟΡΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ (52 εκδηλώσεις ετησίως).
For the whole excursion the hotel will collect from each one of us the total amount of €65 (in a double room), which is a very special
price for Enorasis group, or €85 (if somebody stays alone in a room). Check-out late on Easter Tuesday afternoon. Children up to 15
years old on half price. Drinks for our group on a 20% discount. Live music-dance evening on Easter Monday. Sauna and/or hamam on
Monday, 17.00-20.00. Reiki lesson on Tuesday, 10.00-11.00. Guided visits to Camels (Monday 11.00-12.00) and Stone Sculptures
(Tuesday 11.00-12.00). Enorasis Club will collect from each participant €10 for bus and other expenses of the excursion. Those who will
not use the bus will get a €5 discount. Non-members are charged an amount of €4 for the whole excursion. If it is their first
participation to an Enorasis activity then they will pay as the members do, as a welcome with our love. The annual subscription to our
club is only €15 for members living out of Nicosia, or for Turkish Cypriots. Participation to Enorasis gives great chances to all of us and
our families. Our aim is CULTIVATION OF FRIENDSHIP THROUGH ENJOYMENT OF SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES AT GROUP PRICES.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ !!!
HAPPY EASTER - HAVE A GOOD TIME !!!
enorasis@spidernet.com.cy www.enorasis.org

E-HOTEL (spa), tel. 24 747 000
Περβόλια, Λάρνακα Pervolia, Larnaka
ΕΝΟΡΑΣΗ 99 568 223, fax 22 592 030

Η Κοινότητα Περβολιών με την Εκκλησία, τον Μεσαιωνικό Πύργο και το E-HOTEL
Pervolia Community with its Medieval Castle, Church and E-Hotel

Πάρκο Γλυπτικής «Πετραίον» και Πάρκο
Καμήλων, περιοχής Μαζωτού – Sculpture
Park “Petreon” and Camels Park, Mazotos
area

Παναγία Αγγελόκτιστη στο Κίτι – Panayia Angeloktisti at Kiti

