Αφίξεις
09:30

Άφιξη του γκρουπ τ/ς Θεσσαλονίκης, στο αεροδρόμιο Ιπποκράτ/ς τ/ς
Κω. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, ΚIPRIOTIS VILLAGE RESORT, με
πολυτελές πούλμαν.

11:55

Άφιξη του γκρουπ τ/ς Αθήνας, στο αεροδρόμιο Ιπποκράτ/ς τ/ς Κω.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, ΚIPRIOTIS VILLAGE RESORT, με
πολυτελές πούλμαν.

ΟισυνοδοίΙαρχηγοίσας:
Από την Αθήνα ο Αλέξανδρος Χριστοφίδης
Από τη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Τζανετάτος
Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή για
μια σρώτη γνωριμία με τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.
Γεύμα ελεύθερο,

20:30 Δείπνο μπουφέ στο Ιταλικό

εστιατόριο

του

ξενοδοχείου

"ιυlίθn

Restaurant",
Στο δείπνο περιλαμβάνονται τα εξής ποτά, σε απεριόριστη κατανάλωση
(από τις αυτόματες μηχανές σερβιρίσματος):
Κρασί, μπύρες, αναψυκτικά, νερό, καφές

Το Hospitality desk της ΑΧΑ Ασφαλιστικής θα βρίσκεται στη
διάθεσή σας για προτάσεις και πληροφορίες καθημερινά

"Ωρεςλεπουργίας Hospitality desk :
10:00 - 14:00
8ι 17:00 - 20:00
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ΑΧΑ Μίηί Olympics
Πρωινό στο ξενοδοχείο.

Συνόντηση στο ροοl bar για μια μέρα αγώνων (ΑΧΑ Μίπί Olympics), που
θα αναδείξουν την πιο δημιουργική και διασκεδαστική ομάδα! «Γήπεδα
αναμέτρησης» θα είναι η παραλία, η πισίνα, τα γήπεδα και φυσικά, το
«καφενείο» ....

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και αποφασίζουν για το όνομα
της ομάδας τους.
Οι διοργανωτές των Μίπί Olympics παρουσιάζουν το πρόγραμμα και τους
κανόνες των δραστηριοτήτων.
Τα τουρνουά: Beach Games, Beach Volley, Τάβλι, Ποδόσφαιρο (5xS)

13:30

Γεύμα μπουφέ στο Ελληνικό εστιατόριο του ξενοδοχείου, "Atrium".

Στο γεύμα περιλαμβάνονται τα εξής πατά. σε απεριόριστη κατανάλωση
(από τις αυτόματες μηχανές σερβιρίσματα;) :
Κρασί, μπύρες, αναψυκτικά, νερό, καφές
Μετά το γεύμα, συνέχεια των αγώνων, για την ανάδειξη του τελικού νικητή!
Βράδυ ελεύθερο για να το απολαύσετε όπως εσείς θέλετε.

llρες λεποuργίας HospitaIity desk :

09:00 - 11:30
& 17:00 - 20:00
Μην ξεχάσετε να δηλώσετε σuμμεΤOXή σπιν προαιρετική εκδρομή στο
Bodrum, την Τετάρτη 8 Σεmεμβρίοu
*Απαραίτητο το διαβατήριο ή ταυτότητα με στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες
[4]
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Πρωινό meeting
Πρωινό στο ξενοδοχείο.
10:30 - 13:00

Πρωινό meeting συνεργατών στην αίθουσα ΑΙΓΛΗ Α

13:00 -14:00

Ειδική εκδήλωση για τις κυρίες, μαθήματα τοπικής μαγειρικής.
Με τη βοήθεια του chef, θα μάθετε τα μυστικά των
παραδοσιακώνσυνταγών του νησιού.

Γεύμα ελεύθερο.
17:00

Εκδρομή στην πόλη της Κω.

Επίσκεψη στο Ασκληπιείο, τον ιερό χώρου όπου ο Ιπποκράτης εφάρμοσε κατά
τρόπο συστηματικό την επιστήμη της Ιατρικής, επίσκεψη στο χώρο του Πλάτανου
του Ιπποκράτη, δέντρο με περίμετρο κορμού 12 μέτρα που πιστεύεται ότι
φυτεύτηκε από τον Ιπποκράτη πριν 2400 χρόνια περίπου και ότι κάτω απ' τη σκιά
αυτού του δέντρου δίδαξε ο Ιπποκράτης την Ιατρική στους μαθητές του.
Περιήγηση στο Κάστρο των Ιπποτών, περίπατος δίπλα στην Αρχαία Αγορά,
επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κω, στη Νέα Αγορά, μέχρι την Πλατεία
Διαγόρα. Επιστραρή με το πούλμαν στο ξενοδοχείο, ή, για όσους επιθυμούν,
δείπνο στην πόλη της κω και επιστραρή με δικό τους μέσον.
Για όσους επιθυμούν να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο, το
κόστος είναι:
Είσοδοςστο Ασκληπιείο: 4,00 € κατ' άτομο
Είσοδοςστο Αρχαιολογικό Μουσείο : 3,00 € κατ' άτομο
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20:30

Δείπνο μπουφέ σro Ελληνικό εστιατόριο του ξενοδοχείου, 'Άtrίum".

Στο δείπνο περιλαμβάνονται τα εξής ποτά, σε απεριόριστη κατανάλωσπ
(από τις αυτόματες μηχανές σερβιρίσματος) :
Κρασί, μπύρες, αναψυκτικά, νερό, καφές

"ΩρεςλεΠΟUΡΥίας Hospitality desk :
09:00 - 12:30
8ι 17:00 - 20:00

Μην ξεχάσετε να δηλώσετε συμμετοχή στην προαιρετική εκδρομή στο
Bodrum, την Τετάρτη 8 ΣεΜεμβρίου
*Απαραίτητο το διαβατήριο ή ταυτότητα

με σroιxεία με λατινικούς χαρακτήρες

**Συνάντηση αύριο το πρωί στις 08:00

Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή στη στην Αλικαρνασσό (Bodrum)
Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Η σημερινή ημέρα είναι ελεύθερη για να τ/ν απολαύσετε όπως εσείς πραγματικά
επιθυμείτε. Μπορείτε να επισκεφτείτε τ/ν πόλη τ/ς Κω, το Κάστρο των Ιπποτών,
την πλάτανο του Ιπποκράτη, το Ασκληπιείο, ή απλά να απολαύστε τις
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.
Γεύμα ελεύθερο.
Επίσης, σας προτείνουμε την προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην
Αλικαρνασσό (Bodrum), στα παράλια της Τουρκίας.
Αναχώρηση από το λιμάνι τ/ς Κω στις 09:00, μετά από έλεγχο διαβατηρίων ή
ταυτοτήτων, για την Αλικαρνασσό (Bodrum), στα παράλια τ/ς Τουρκίας. Ταξίδι
με Ιπτάμενο Δελφίνι, διάρκειας 50 λεπτών. Ξενάγηση στην πόλη με στάση στους
μύλους, επίσκεψη στο Μαυσωλείο και στο αρχαίο θέατρο. Γεύμα στο Marina Yacht
C1ub και κατόπιν ελεύθερος χρόνος στην πόλη για βόλτες και ψώνια. Αναχώρηση
για τ/ν Κω στις 16:00. (Απαραίτητο το διαβατήριο ή νέα τουτότητσ, όπου
αναγράφονται τα στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες).
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21:00

Αποχαιρετιστήριο

δείπνο και χορός στην Ολυμπιακή πισίνα.

Στο δείπνο πεpιλgμβάνovται τα εξός ποτά. κα!' άτομο;
μπουκάλι κρασί 1/2 μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό, καφές

1/2

Διανυκτέρευση

στο ξενοδοχείο.

"Ωρεςλεποuργίας Hospitality desk :
08:00 - 11:30
8ι 17:00 - 20:00

Κως - Θεσσαλονίκη
Check out από τα δωμότιό σας. Τυχόν λογαριασμοί θα πρέπει να έχουν
ταχτοποιηθεί και να έχετε παραδώσει το κλειδί του δωματίου σας στη
ρεσεψιόν.

10:15 Συνόντηση στο lobby του ξενοδοχείου.
10:30 Αναχώρηση με πούλμαν για το αεροδρόμιο.
Παρακαλούμε όπως φυλόξετε τα αποκόμματα των αποσκευών έως ότου
παραλόβετε όλες τις αποσκευές σας στον τελικό προορισμό σας.

12:20 Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη (μέσω Αθήνας) με την αεροπορική εταιρεία
AEGEAN AIRLINES.

Κως - Αθήνα
12:00 Check out από τα δωμότιό σας. Τυχόν λογαριασμοί θα πρέπει να έχουν
ταχτοποιηθεί
ρεσεψιόν.

και να έχετε παραδώσει το κλειδί του δωματίου σας στη

13:15 Συνόντηση στο lobby του ξενοδοχείου.
13:30 Αναχώρηση με πούλμαν για το αεροδρόμιο.
Παρακαλούμε όπως φυλόξετε τα αποκόμματα των αποσκευών έως ότου
παραλόβετε όλες τις αποσκευές σας στον τελικό προορισμό σας.

15:25

Αναχώρηση για Αθήνα με την αεροπορική εταιρεία OLYMPIC AIR.
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Θεσσαλονίκη

- Κως - Θεσσαλονίκη
Ανl
08:20
12:20
16:55

9 Σεπτεμβρίου

~
09:30
13:20
17:50

Αθήνα - Κως - Αθήνα
Αν

•
10:55
15:25

~I

11:55
16:20

Καβάλα - Κως - Καβάλα
07:30
10:55
12:20
16:45

10 Σεπτεμβρίου
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