
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Αγαπητοί Συνεργάτες, 
 
Στα πλαίσια της διοργάνωσης του «9ου Θερινού Σχολείου» της 
Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εξυπηρέτηση των 
συμμετεχόντων, η εταιρεία οργάνωσης της επιστημονικής 
εκδήλωσης PCO-CONVIN έχει εξασφαλίσει τη διαμονή τους στα 
εξής ξενοδοχεία: 
 

 AKS Porto Heli 

 AKS Hinitsa Bay 

 Nautica Bay 

Επίσης, ως ταξιδιωτικό γραφείο IATA, η εταιρεία μας μπορεί να 
αναλάβει οποιαδήποτε άλλη τουριστική υπηρεσία τυχόν 
χρειαστείτε όπως: 
 

 έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων 

 έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων  

 μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο  

 μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο 
 
Παρακαλούμε θερμά όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τις 
ανάγκες της εταιρείας σας ως προς τις υπολοιπες υπηρεσίες των 
συμμετεχόντων σας, μέχρι την Παρασκευή 31/5/2013. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή 
διευκρίνιση. 
 
  



 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
 

AKS PORTO HELI  
 

Το Ξενοδοχείο AKS PORTO HELI είναι ιδανικά 
χτισμένο σχεδόν πάνω στη θάλασσα, με άμεση 
πρόσβαση στην παραλία. 
Η μίνιμαλ διακόσμηση διαμορφώνει ένα 
ενδιαφέρον περιβάλλον και τα δωμάτια με θέα 
στον κόλπο του Πόρτο Χελίου, προσφέρουν 
ευχάριστη διαμονή. Η εταιρεία AKS Hotels, με 
μεγάλη εμπειρία στο χώρο των επαγγελματικών 

εκδηλώσεων και διοργάνωσης συνεδρίων (πανελλήνια & διεθνή), εγγυάται επιτυχία 
για κάθε τύπο εκδήλωσης. 
 
 
AKS HINITSA BAY (3,5 χλμ. από Συνεδριακό Χώρο) 
 
Το Ξενοδοχείο AKS HINITSA BAY βρίσκεται σε έναν 
καταπράσινο κόλπο κοντά στο Πόρτο Χέλι, 
προσφέροντας θέα στη θάλασσα και το νησί των 
Σπετσών. Δανείζεται το όνομά του από το νησάκι της 
Χηνίτσας που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και 
λειτουργεί ως φυσικός κυματοθραύστης στην 
παραλία που απλώνεται ακριβώς μπροστά στο 
ξενοδοχείο. 
*Η μεταφορά των Συνέδρων θα εξυπηρετείται με Shuttle Bus 
 
NAUTICA BAY (200 μ. από Συνεδριακό Χώρο) 
 

Στο Νοτιότερο άκρο της Αργολίδας, απέναντι 
από τις Σπέτσες, βρίσκεται το ξενοδοχείο 
Nautica Bay στο Πόρτο Χέλι. 
Σε ένα από τα καλύτερα φυσικά προστατευμένα 
λιμάνια, ο κόλπος του Πόρτο Χελίου απλώνεται 
μπροστά από το ξενοδοχείο, το οποίο είναι 
προνομιακά τοποθετημένο στο κέντρο του 
κόλπου του Πόρτο Χελίου και 1200 μέτρα από 

το κέντρο του χωριού. 
 
 



 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ  
 

ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 975,00 € 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ 

180,00 € ανά δωμάτιο / ανά διανυκτέρευση για 4 
διανυκτερεύσεις 

720,00 € 

64,00 € ανά γεύμα / ανά δωμάτιο για 4 γεύματα 256,00 € 

Σύνολο 976,00 €    975,00 € 
 

*Το ανωτέρω πακέτο υπηρεσιών ξενοδοχειακών κρατήσεων περιλαμβάνει 
υποχρεωτική διαμονή 4 διανυκτερεύσεων καθώς και ημιδιατροφή ως κάτωθι:  
 

20 Ιουνίου 2013: Αφίξεις & Τελετή Έναρξης (Cocktail) 
21 Ιουνίου 2013: Πρωινό & Δείπνο 
22 Ιουνίου 2013: Πρωινό & Δείπνο  
23 Ιουνίου 2013: Πρωινό & Δείπνο  
24 Ιουνίου 2013: Πρωινό & Αναχώρηση 
 
Σημείωση:  

 Τα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται στα γεύματα 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
Το δικαίωμα εγγραφής για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει: 
• Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος 
• Την τσάντα με το έντυπο υλικό 
• Το τελικό πρόγραμμα 
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης 
• Διαλείμματα καφέ 
 
•Συμμετοχή σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις (ισχύει μόνο για τους  
συμμετέχοντες που θα έχουν εξασφαλίσει τη διαμονή τους μέσω της γραμματείας 
PCO CONVIN) 
 
*Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκδοθεί τιμολόγιο μόνο για το κόστος 
της εγγραφής, η παραπάνω τιμή θα επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. 23%    

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 200,00 € 



 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

1. Αεροπορική μετακίνηση από & προς Θεσσαλονίκη 

 
Κόστος εισιτηρίου κατ΄ άτομο μετ΄ επιστροφής: € 260,00  
 
Η συγκεκριμένη πτήση θα εξυπηρετηθεί με μεταφορά με λεωφορείο από/προς 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και τα ξενοδοχεία του Πόρτο Χελίου.  
 
Σημείωση: 
H ανωτέρω τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων περιλαμβάνει: 

 Επίναυλο καυσίμων 

 Φόρους αεροδρομίων 

 Τη μεταφορά των συνέδρων με το πούλμαν 

 Συνοδός/Αρχηγός από το οργανωτικό γραφείο  
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι όποιος συμμετέχων δεν έχει εκδώσει το αεροπορικό εισιτήριο 
από την εταιρεία μας ή δε χρειάζεται αεροπορική μετακίνηση και θέλει να χρησιμοποιήσει 
την παραπάνω υπηρεσία, το κόστος θα είναι: 
 € 80,00 κατ΄ άτομο μετ΄ επιστροφής 
 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ανάγκες σας για την παραπάνω υπηρεσία 
έως τη Δευτέρα 10 Ιουνίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία 
Από  Προς Εταιρεία 

Αριθμός 
Πτήσης 

Ώρα  
αναχώρησης 

Ώρα 
άφιξης 

20/6   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ AEGEAN A3 115  14.50  15.40  

24/6    ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ AEGEAN A3 126 19.10  20.05   



 

 
2. Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις από & προς Πειραιά 

 
Κόστος εισιτηρίου κατ΄ άτομο: € 46,00 ανά διαδρομή + € 10,00 handling fee 
 
Τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα εξυπηρετηθούν από μεταφορά με λεωφορείο 
από/προς λιμάνι του Πόρτο Χελίου και τα ξενοδοχεία. Το κόστος της μεταφοράς 
περιλαμβάνεται στην παραπάνω τιμή εισιτηρίου.  
 

3. Μετακίνηση με λεωφορείο από Αθήνα 

Για όσους συμμετέχοντες ενδιαφέρονται, την Πέμπτη 20/6 θα αναχωρήσει 
λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνας προς το Πόρτο Χέλι με επιστροφή τη Δευτέρα 
24/6 και σύμφωνα με τις ώρες του επιστημονικού προγράμματος της εκδήλωσης. 
 
Κόστος κατ΄ άτομο μετ΄ επιστροφής: € 80,00  
 
*Η παραπάνω μεταφορά θα πραγματοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί ικανοποιητικός 
αριθμός θέσεων (ελάχιστος αριθμός 35 άτομα). Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε 
για τις ανάγκες σας για την παραπάνω υπηρεσία έως τη Δευτέρα 10 Ιουνίου. 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 
Η επικοινωνία αφορά σε διαμονή, αεροπορικές ή οδικές μεταφορές και μεταφορές 
από/προς αεροδρόμιο. Για να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία θα πρέπει να έχουμε 
το κινητό τηλέφωνο των συμμετεχόντων.  
 
Κόστος επικοινωνίας: € 15,00 /άτομο  
 

Ημερομηνία 
Από  Προς Εταιρεία 

Ώρα  
αναχώρησης 

Ώρα 
άφιξης 

20/6 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ FLYING DOLPHIN 14.00  16.40  

20/6 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ FLYINGCAT 6 18.30 21.55 

24/6     ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ FLYINGCAT 6 18.10  21.15 


