ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιθυμώ/ούμε να δηλώσω/ουμε συμμετοχή στην εξειδικευμένη εκδρομή στο Ντουμπάι
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), που θα πραγματοποιηθεί με τη στενή
συνεργασία των ταξιδιωτικών γραφείων Orange Travel (Cyprus) του ομίλου Amathus
Κύπρου και Rida International Tourism & Travel και του αρχιτέκτονα Μάριου
Μιχαλόπουλου, από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου μέχρι το Σάββατο 5 Μαρτίου
2022 (5 βράδια) και απευθύνεται αποκλειστικά σε αρχιτέκτονες & πολιτικούς
μηχανικούς μέλη των επαγγελματικών οργανώσεων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Κύπρου (ΣΑΚ) και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ).

Δηλώνω/ουμε υπεύθυνα ότι έχω/ουμε μελετήσει το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής,
συμφωνώ/ούμε με τους όρους και τις προυποθέσεις υπό τις οποίες αυτή διεξάγεται και
αντιλαμβάνομαι/μαστε πλήρως τη φύση και το χαρακτήρα της. Δηλώνω/ουμε ότι είμαι/αστε σε
καλή φυσική κατάσταση και σε θέση να αντεπεξέλθω/ουμε στις απαιτήσεις της εκδρομής.
Κατανοώ/ούμε ότι για τη συμμετοχή μου/μας στην εκδρομή, είναι απαραίτητο το διαβατήριο
με ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής, το Ευρωπαικό
Πιστοποιητικό Εμβολιασμού για Covid – 19 (EU Digital Covid – 19 Certificate) και το
αρνητικό PCR test, που να μην είναι παλαιότερο των 72 ωρών από την άφιξης μας. Για τον
σκοπό αυτό απαιτείται πιστοποιητικό στην αγγλική γλώσσα από αδειούχο χημείο.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ * : 1) ..................................................................................................
2) ..................................................................................................
* Ακριβώς όπως αναγράφεται στο διαβατήριο με αγγλικούς χαρακτήρες.
Κινητό τηλέφωνο : .......................

Email : .........................................

 ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ *
Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο, ανάλογα με την προτίμηση σας

* Περιορισμένος αριθμός μονόκλινων δωματίων, θα διατίθεται με επιβάρυνση
€400,00 στην τιμή του δίκλινου δωματίου, δηλαδή € 2050,00.

Για επιβεβαίωση της κράτησης μου/μας, καταβάλλω/ουμε απαραίτητα στο ταξιδιωτικό
γραφείο ως προκαταβολή €600,00 το άτομο και υπογράφουμε την υπεύθυνη δήλωση /
φόρμα που θα μας δοθεί. Σε περίπτωση ακύρωσης, ισχύουν οι όροι και κανονισμοί του
ταξιδιωτικού γραφείου, οι οποίοι αναφέρονται στη φόρμα αυτή. Αναλαμβάνω/ουμε να
εξοφλήσω/ουμε το υπόλοιπο ποσό με την παραλαβή των εισιτηρίων 10 περίπου ημέρες
πριν την αναχώρηση. Οι επιταγές θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του ταξιδιωτικού
γραφείου Orange Travel (Cyprus) Ltd. Η πληρωμή της προκαταβολής και της
εξόφλησης, μπορεί να τακτοποιηθεί και μέσω πιστωτικής κάρτας (visa card), αφού γίνει
τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Ανδρέα Μιχαήλ του ταξιδιωτικού γραφείου.
Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤ0 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.
Οι δηλώσεις συμμετοχής για την κράτηση των θέσεων, θα πρέπει να γίνουν το
συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τη Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, αν και
εφόσον θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
ekdilosis@cytanet.com.cy, είτε με επιβεβαιωμένο γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό
τηλέφωνο 99625914, δίδοντας καθαρά τα ονοματεπώνυμα όπως αναγράφονται στο
διαβατήριο με αγγλικούς χαρακτήρες. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22769394 και 99625914 (υπεύθυνος ο
αρχιτέκτονας κος Μάριος Μιχαλόπουλος) ή απευθείας με το ταξιδιωτικό γραφείο, στα
τηλέφωνα 22716520 και 99483456 (υπεύθυνος ο κος Ανδρέας Μιχαήλ).
Ονοματεπώνυμο
............................................

Υπογραφή
..................................

Ημερομηνία
...........................

