3ο Συνέδριο Αλ-Ανών και Αλατήν
Κέρκυρα 2018
Με συμμετοχή Α/Α

Μετάφραση από Αγγλικά σε Ελληνικά και από Ελληνικά σε Αγγλικά στις
συγκεντρώσεις

Θέμα – Μόνο για σήμερα

Ξενοδοχείο Ionian Park, Γουβιά, Κέρκυρα (4 Αστέρια)
reservations@parkhotelcorfu.com (αναφέρετε Αλ-Ανών)

28 με 30 Σεπτεμβρίου 2018

Εγγραφές Παρασκευή 28/9 από τις 3 μ.μ. (Χωρίς κόστος, μόνο 7η παράδοση)

Κόστος διαμονής: Πακέτο Συνεδρίου ανά άτομο/διανυκτέρευση σε μονόκλινο
ή δίκλινο με
πλήρη διατροφή €30, ημιδιατροφή €25, μόνο διαμονή €20
Σουίτα (1 ή 2 ενήλικες, 2 παιδιά κάτω των 12) €40 με πλήρη
διατροφή/διανυκτέρευση
Επιπλέον διανυκτερεύσεις πριν ή μετά το συνέδριο – ίδιες τιμές
Παρακαλώ επιβεβαιώστε την κράτηση του ξενοδοχείου ή ζητήστε επιπλέον
φυλλάδια από την επιτροπή alanoncorfuconvention@gmail.com
ή καλέστε τη Μερλ (ελληνόφωνη) 0030- 693-288-0958 ή τη Μαριάννα
(αγγλόφωνη) 0030-694-284-8042 ή στείλτε μήνυμα
στην επιτροπή linakotsi.lk@gmail.com

Πληροφορίες για το ξενοδοχείο
www.parkhotelcorfu.com
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το Ξενοδοχείο Ionian Park στα Γουβιά της Κέρκυρας, είναι ένα όμορφο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και
είναι γνωστό με το όνομα Ξενοδοχείο Aquis Park. Έχει 195 δωμάτια μονά, διπλά και σουίτες .
Έχει πρόσφατα ανακαινισθεί από τους νέους ιδιοκτήτες και προσφέρει πολύ άνετα, φιλόξενα δωμάτια
καθώς και χώρους υποδοχής.
Προσέγγιση: 15 λεπτά από το διεθνές αεροδρόμιο και την παλιά πόλη της Κέρκυρας, 10 λεπτά από το λιμάνι
και 5 λεπτά από το χωριό Γουβιά και τη μαρίνα.
Για τη μεταφορά στην παλιά πόλη εξυπηρετεί ένα λεωφορείο της αστικής συγκοινωνίας που κάνει στάση
έξω από το ξενοδοχείο και περνάει κάθε 20 λεπτά.
Η στάθμευση στο ξενοδοχείο είναι δωρεάν και υπάρχει αρκετός χώρος.
Το ταξί από το αεροδρόμιο κοστίζει 20-25 € μονή κούρσα και μπορεί να την μοιραστούν 4-5 άτομα
Αν ταξιδεύετε σε γκρουπ ή έχετε προβλήματα κινητικότητας και θέλετε ένα μίνιμπας ή πούλμαν, παρακαλώ
επικοινωνείστε με την επιτροπή με την Ντιάνα στην ηλεκτρονική διεύθυνση disus@btopenworld.com και
θα σας φέρει σε επαφή με τοπική εταιρία μεταφοράς.
Η διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι πολύ φιλικό και υποστηρικτικό στις ομάδες των 12
βημάτων. Εδώ πραγματοποιήθηκε το Ελληνικό συνέδριο των NA τον Οκτώβριο του 2016.
Οι τιμές είναι καλύτερες από οποιεσδήποτε θα βρείτε στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμες μόνο όταν
αναφέρετε την «Αλ-Ανών» στην κράτηση
Η επιλογή διαμονής με πλήρη διατροφή περιλαμβάνει επιπλέον πρωινό και απογευματινό σνακ καθώς και
αναψυκτικά.
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει γενναιόδωρα τις δύο αίθουσες συνεδριάσεων του, δωρεάν. Παρακαλούμε
στηρίξτε το ξενοδοχείο με τη διαμονή σας τουλάχιστον για 2 βραδιές του συνεδρίου έτσι ώστε να μπορεί να
συνεχιστεί η διοργάνωση για το 2019 και μετά στην ίδια βάση.
Παρακαλούμε κάνετε κράτηση απευθείας στο ξενοδοχείο στο τηλέφωνο-0030 26610 90473,
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: reservations@parkhotelcorfu.com
αναφέροντας την Αλ-Ανών κατά την κράτηση για να πάρετε τις προσφερόμενες τιμές.
Επίσης ενημερώστε κατά την κράτηση ότι θα παρακολουθήσετε το συνέδριο της Αλ-Ανών.
Συμφωνημένες τιμές ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ, ανάλογα για δωμάτιο μονό, διπλό ή σουίτα.
Διαμονή με πλήρη διατροφή, πρωινό μεσημεριανό και βραδινό - €30 το βράδυ
Διαμονή με ημιδιατροφή, πρωινό και βραδινό - €25 το βράδυ
Διαμονή με πρωινό μόνο - €20 το βράδυ
Σουίτες – με πλήρη διατροφή όπως παραπάνω, για 1 ή 2 ενήλικες ΚΑΙ 1 ή 2 παιδιά έως 12 χρονών - €40 το
βράδυ.
Αυτή είναι μια ιδιαίτερη προσφορά από το ξενοδοχείο για να ενθαρρύνει τα μέλη να φέρουν και τα παιδιά τους
και περιλαμβάνει την πρόσβαση στις άριστες παιδικές εγκαταστάσεις.

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ ΑΛΑΤΗΝ

Δεν υπάρχει ομάδα Αλατήν στην Κέρκυρα και έτσι δεν υπάρχουν έμπειροι υποστηρικτές.
Όποιος είναι υποστηρικτής ή πρόκειται να φέρει νέους παρακαλούμε να ενημερώσει με μήνυμα την επιτροπή του
συνεδρίου έτσι ώστε να έρθουν όλοι σε επικοινωνία πριν από το ξεκίνημα του.
Ένας χώρος συνάντησης θα είναι διαθέσιμος για συναντήσεις Αλατήν αν χρειαστεί, επίσης είναι πάντα
καλοδεχούμενοι σε ΟΛΕΣ τις συναντήσεις του συνεδρίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.holiday-weather.com η Κέρκυρα θα έχει εξαιρετικό καιρό τον Σεπτέμβριο, με
υψηλότερη θερμοκρασία 28C/82F και χαμηλότερη τη νύχτα 17C/63F αλλά και μια υπέροχη θάλασσα με
θερμοκρασία 24 βαθμούς! Την περίοδο του συνεδρίου θα έχουμε μέσο όρο 11.25 ώρες την ημέρα. Ωστόσο
μερικές φορές τον Σεπτέμβρη βρέχει, γι΄ αυτό παρακαλούμε προετοιμαστείτε κατάλληλα.

