
AHEPA HELLAS District 25 
“IOANNIS TRANTAS” HJ-15 KOZANI WEST MACEDONIA

Το	18ο	Εθνικό	Συνέδριο			
θα	πραγματοποιηθεί		

στην	Κοζάνη		
στις	26,	27	&	28	Μαΐου	2017	





Που θα γίνει το συνέδριό µας

Η Στέγη Ποντιακού Πολιτισµού, ένα εντυπωσιακό σε µέγεθος  
και οµορφιά κτίριο στη µεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας,  
αποτελεί πλέον το... λιµάνι και το σπίτι κάθε Πόντιου της περιοχής.



Πως θα µεταβούµε στην Κοζάνη αεροπορικώς

Αstra-airlines 
οι πτήσεις της εταιρείας µας είναι  
την Παρασκευή 26/05 12:00  
από Αθήνα και επιστροφή Κυριακή  
στις 28/05 13:30 από Κοζάνη. 
T:+30 2310 489 392  F:+30 2310 489 393

Sky Express SA   
Μπορούµε να διαθέσουµε αεροσκάφος 48 θέσεων.  
Η τιµή για το µε τ’επιστροφής δροµολόγιο είναι 12.000€. 
Η τιµή περιλαµβάνει ΦΠΑ αλλά δεν περιλαµβάνει φόρους  
αεροδροµίων 32,46€ από Αθήνα και 12,3€ από Κοζάνη. 
Παρακαλώ ενηµερώστε µας αν σας ενδιαφέρει  
η προσφορά µας για να εξασφαλίσουµε την 
διαθεσιµότητα. 
  
Με εκτίµηση, 
Sky Express SA  

tel:+30%202310%20489%20392
tel:+30%202310%20489%20392
tel:+30%202310%20476%20047
tel:+30%202310%20476%20047


Πως θα µεταβούµε στην Κοζάνη οδικώς



Που θα µείνουµε στην Κοζάνη 

Το	Aliakmon	Hotel	βρίσκεται	σε	απόσταση	
200μ.	από	το	κέντρο	της	Κοζάνης.	Πρόκειται	
για	ένα	καλαίσθητο	ξενοδοχείο,	κοντά	σε	
σημεία	ενδιαφέροντος,	καταστήματα	και	
εστιατόρια.	Προσφέρει	σνακ	μπαρ,	δωρεάν	
Wi-Fi	σε	όλους	τους	χώρους	και	δωρεάν	
ιδιωτικό	χώρο	στάθμευσης.	
Τα	δωμάτια	έχουν	μοντέρνα	διακόσμηση	σε	
γήινους	χρωματικούς	τόνους	και	διαθέτουν	
ηχομόνωση.	Είναι	εξοπλισμένα	με	ψυγείο,	
κλιματισμό,	LCD	τηλεόραση	και	θυρίδα	
ασφαλείας.

Αλιάκµων

Τιµή µε πρωινό 
Μονόκλινο: 49 €  
Δίκλινο: 62 €  
Σουίτα: 100,00 € +  
6 € Πρωινό / άτοµο 



Που θα µείνουµε στην Κοζάνη 

Το	Katerina	Hotel	στην	Κοζάνη	προσφέρει	άνετο	
lounge	με	πανοραμική	θέα,	δωμάτια	με	δωρεάν	
Wi-Fi	και	24ωρη	ρεσεψιόν.	Όλα	τα	μοντέρνα	
δωμάτια	του	Hotel	Katerina	είναι	μοναδικά	
διακοσμημένα	και	διαθέτουν	άνετο	κρεβάτι.	
Περιλαμβάνουν	όλα	δορυφορική	τηλεόραση,	μίνι	
μπαρ	και	θυρίδα	ασφαλείας.	Παρέχεται	υπηρεσία	
δωματίου.	Καθημερινά	σερβίρεται	πλούσιος	
αμερικανικός	μπουφές	πρωινού	στην	αίθουσα	
πρωινού	του	ξενοδοχείου.	Οι	επισκέπτες	μπορούν	
να	απολαύσουν	ένα	ποτό	στο	lounge.	
Το	Hotel	Katerina	απέχει	600μ.	από	τον	Δημοτικό	
Κήπο	της	Κοζάνης	και	λιγότερο	από	1χλμ.	από	το	
Αρχαιολογικό	Μουσείο.

Κατερίνα

Τιµή µε πρωινό 
Μονόκλινο: 50 €  
Δίκλινο: 60 € 



Που θα µείνουµε στην Κοζάνη 

ο Elena Hotel απέχει 500µ. από το κέντρο της 
Κοζάνης. Προσφέρει κοµψά και κλιµατιζόµενα 
δωµάτια µε δωρεάν Wi-Fi. Διαθέτει εστιατόριο, 
µπαρ και δωρεάν χώρο στάθµευσης. 
Τα ζεστής ατµόσφαιρας δωµάτια του Elena 
είναι εξοπλισµένα µε δορυφορική τηλεόραση, 
θυρίδα ασφαλείας και µίνι µπαρ. Το ιδιωτικό 
µπάνιο περιλαµβάνει ντους και στεγνωτήρα 
µαλλιών. 
Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου µπορείτε να 
απολαύσετε κρύα πιάτα, ενώ το µπαρ σερβίρει 
ποτά και κοκτέιλ σε ένα κλασικό περιβάλλον. 
Σε µικρή απόσταση µε τα πόδια από το 
ξενοδοχείο υπάρχουν εστιατόρια, µπαρ και 
καφέ. Το αεροδρόµιο της Κοζάνης απέχει 10 
λεπτά µε το αυτοκίνητο. 

Έλενα

Τιµή µε πρωινό 
Μονόκλινο: 50 €  
Δίκλινο: 60 € 



Που θα µείνουµε στην Κοζάνη 

Χτισµένο το 1931 και ανακαινισµένο το 
2007, αυτό το ιστορικό ξενοδοχείο έχει 
χαρακτηριστεί ως ιστορικό µνηµείο και 
βρίσκεται σε βολική τοποθεσία, στην 
καρδιά της πόλης, µπροστά στην κεντρική 
πλατεία. 
Το µοναδικό ξενοδοχείο 5 αστέρων στη 
Δυτική Μακεδονία προσφέρει 24ωρη 
ρεσεψιόν. Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση 
σε ασφαλές, υπόγειο πάρκινγκ. 
Όλα τα κλιµατιζόµενα δωµάτια στο 
Ermionio Hotel είναι εξοπλισµένα µε 
προσωπικό φορητό υπολογιστή, 
δορυφορική τηλεόραση, µίνι µπαρ και 
δωρεάν πρόσβαση σε Wi-Fi internet.

Ερµιόνιο

Τιµή µε πρωινό 
Μονόκλινο: 70 €  
Δίκλινο: 80 € 



Που θα µείνουµε στην Κοζάνη 

Ξενοδοχείο Νεφέλη ξενοδοχείο 
2 αστέρων Κοζάνη  
Το Hotel Nefeli απέχει περίπου 
1χλµ. από την Κοζάνη και 
προσφέρει δωµάτια µε δωρεάν 
Wi-Fi και θέα στον πολύχρωµο, 
περιποιηµένο κήπο. Σερβίρει 
ευρωπαϊκό πρωινό το πρωί και 
διαθέτει ένα εποχικό µπαρ. 

Νεφέλη

Τιµή µε πρωινό 
Μονόκλινο: 38,00 €  
Δίκλινο: 50,00 € 

http://www.booking.com/hotel/gr/nefeli-kozani.el.html?aid=357006;label=gog235jc-city-el-gr-kozani-unspec-gr-com-L:el-V:0ahUKEwj2ka2BtuDRAhWHVRoKHQuJADMQFgh1MAM-O:windowsS7-B:internetSexplorer-N:XX-S:bo-U:c;sid=73c5367786ec67369e05ebf2a0c0eb67;ucfs=1;room1=A,A;hpos=3;dest_type=city;dest_id=-821650;srfid=adb036ef6615c0b7e4830e59a25c13620965ab26X3;highlight_room=
http://www.booking.com/hotel/gr/nefeli-kozani.el.html?aid=357006;label=gog235jc-city-el-gr-kozani-unspec-gr-com-L:el-V:0ahUKEwj2ka2BtuDRAhWHVRoKHQuJADMQFgh1MAM-O:windowsS7-B:internetSexplorer-N:XX-S:bo-U:c;sid=73c5367786ec67369e05ebf2a0c0eb67;ucfs=1;room1=A,A;hpos=3;dest_type=city;dest_id=-821650;srfid=adb036ef6615c0b7e4830e59a25c13620965ab26X3;map=1&msd=1


Που θα µείνουµε στην Κοζάνη 

Το Hotel Tselikas 3 αστέρων 
βρίσκεται στα προάστια της 
Κοζάνης, σε απόσταση 5 χλµ. 
από το κέντρο της πόλης. Στις 
εγκαταστάσεις λειτουργούν 
κουβανέζικο µπαρ, εξωτερική 
πισίνα, παιδική χαρά και 
γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5. 
Παρέχονται δωρεάν ιδιωτικός 
χώρος στάθµευσης και 

δωρεάν wi-fi

Τσελίκας

Τιµή µε πρωινό 
Μονόκλινο: 49,00 €  
Δίκλινο: 70,00 € 



Που θα φάµε στην Κοζάνη 

Άλσος	Wine	Bar	στο	πάρκο	του	
Αγίου	Δημητρίου	στην	Κοζάνη



Που θα φάµε στην Κοζάνη 

Μακεδονοµάχων 1 
Τηλέφωνο επικοινωνίας  

24610 28198

http://www.kozanilife.gr/wp-content/uploads/2015/12/naoumidis300rftyh.jpg


Κυριακή	28	Μαΐου	2017

• Εκκλησιασµός (Άγιος Νικόλαος 
Κοζάνης) 

• Επίσκεψη Μουσείο Αιανής 
• Επίσκεψη ΔΕΗ (Υδροηλεκτρικό 
Εργοστάσιο Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Ιλαρίωνα) 

• Λίµνη Πολυφύτου (Μεγάλη 
γέφυρα Σερβίων) 

• Γεύµα (Νεράιδα Σερβίων)



Πρόγραμμα	Εκδρομής	Συνοδών

• Επίσκεψη Λαογραφικό 
Μουσείο Κοζάνης 

• Επίσκεψη Σιάτιστα 
• Επίσκεψη – Ξενάγηση 
Αρχοντικό Σιάτιστας 

• Επίσκεψη – Ξενάγηση 
Οινοποιία Σιάτιστας 

• Γεύµα





Για πληροφορίες παρακαλούµε  
να επικοινωνήσετε µαζί µας:

Καζάκος	Ευάγγελος,	τηλέφωνο:	6938114741		
email:	ekazakos@gmail.com	

Τράγιας	Δημήτριος,	τηλέφωνο:	6978557003		
email:	tragiasd@gmail.com	

Καψάλης	Βασίλειος,	τηλέφωνο:	6936693366		
email:	v.kapsalis@yahoo.gr

mailto:v.kapsalis@yahoo.gr

