9η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ LANCIA DELTA HF integrale. 25 έως 28
ΜαΪου 2018
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Lancia Delta HF integrale σας προσκαλεί στην 9η
Πανελλήνια Συνάντηση φίλων και μελών που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της
Θεσσαλονίκης το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
Για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων έχουμε εξασφαλίσει ειδικές τιμές στο
Ξενοδοχείο Φιλίππειον 4 ΑΣΤΕΡΩΝ, που βρίσκεται στο δάσος του Σειχ Σου. Μπορείτε να
επισκεφθείτε τη σελίδα του ξενοδοχείου philippion.gr για περισσότερες πληροφορίες.
Διατίθεται parking φυλασσόμενο για όσους θα συμμετέχουν ενώ υπάρχει και shufle
bus για μεταφορά προς την πόλη, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Οπως λοιπόν σε κάθε τέτοιου είδους εκδηλώσεις υπάρχουν "πακέτα" συμμετοχής.
Διευκρινίζεται ότι σε αυτά περιλαμβάνονται ανα πλήρωμα:
•
•
•
•

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο.
Ενα (1) γεύμα στο Ξενοδοχείο (Δείπνο την Κυριακή 27/5).
Ενα (1) γεύμα σε Εστιατόριο της Θεσσαλονίκης (Σάββατο βράδυ).
Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας agaia.gr (Μεταφορά με
λεωφορείο και ξενάγηση- Σάββατο 26/5). Δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στους
αρχαιολογικούς χώρους.
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ : 235 ευρώ
ΠΛΗΡΩΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ (Ενηλίκων): 325 ευρώ
ΠΛΗΡΩΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ (Οικογένεια με 2 παιδιά): 380 ευρώ
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ : 250 ευρώ
ΠΛΗΡΩΜΑ 3 ΑΤΟΜΩΝ (Ενηλίκων): 340 ευρώ
ΠΛΗΡΩΜΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ (Οικογένεια με 2 παιδιά): 395 ευρώ

Για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας παρακαλείστε να προκαταβάλετε το ποσό των
100 ευρώ το αργότερο έως την Παρασκευή 9 Μαρτίου.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, είτε μέσω της
ιστοσελίδας του Συλλόγου HFintegrale.gr, είτε μέσω της σελίδας μας στο Facebook
@DeltaHFintegraleClub

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 25 ΜαΪου
•
•
•
•
•
•

10:00 Συνάντηση στα διόδια Αφιδνών
10:30 Αναχώρηση
12:30 Στάση μισής ώρας στο 212 km στην Ε.Ο (Πριν τη Λαμία- SHELL)
14:15 Ολιγόλεπτη στάση στο 350 km στην Ε.Ο (ΣΕΑ Ευαγγελισμός)
17:00 Αφιξη στο Ξενοδοχείο
Ελεύθερο πρόγραμμα

Την Παρασκευή θα υπάρξει και δεύτερο group αυτοκινήτων το οποίο και
αναχωρήσει από τις Αφίδνες στις 15:30

θα

Σάββατο 26 ΜαΪου
• Πρωινό ελεύθερο πρόγραμμα.
• 12:00 Αναχώρηση από το Λευκό Πύργο για την επίσκεψη στη Βεργίνα.
• 16:00 Αναχώρηση από τη Βεργίνα για επιστροφή στο Ξενοδοχείο.
• 21:00 Προαιρετικό Δείπνο σε Μουσικό μεζεδοπωλείο στα Λαδάδικα (Ταβέρνα
"Ρούγα" στη Στοά Καρύπη 28).
• 23:00 Προαιρετική νυχτερινή έξοδος.
Κυριακή 27 ΜαΪου
• 10:30 Αναχώρηση οδικώς προς τη Θεσσαλονίκη
Θα πραγματοποιηθεί διέλευση των αυτοκινήτων από το κέντρο της πόλης
(Τσιμισκή - Νίκης)
• 11:00 Παράταξη των αυτοκινήτων στον πεζοδρομημένο χώρο πλησίον του
Λευκού Πύργου. Αναμνηστική φωτογράφιση.
• 13:00 Γεύμα στην μπυραρία "Ζύθος" (Περιοχή Ντορέ, Τσιρογιάννη 8 zithos.gr)
• 15:30 Αναχώρηση των αυτοκινήτων από το χώρο έκθεσης στο Λευκό Πύργο
• Ελεύθερο Πρόγραμμα
• 21:00 Δείπνο στο χώρο του ξενοδοχείου. Απονομή αναμνηστικών στους
συμμετέχοντες.
Δευτέρα 28 ΜαΪου
• 10:30 Check out και αναχώρηση για Αθήνα.
• 12:30 Ολιγόλεπτη στάση στα ΣΕΑ Ευαγγελισμού.
• 14:00 Στάση για φαγητό στον Καραβόμυλο Στυλίδας.
• 16:30 Αναχώρηση για Αθήνα.
Σημείωση: Οι κινήσεις του προγράμματος, οι οποίες είναι υπογραμμισμένες, είναι
αυστηρές ως προς το ωράριο.

