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Θεσσαλονίκη,  03 Ιουνίου  2014 

Αριθμ. Πρωτ.:  035 

 

ΠΡΟΣ:  ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  

Η «ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ Α.Ε.», με έδρα το Ορφάνι Καβάλας, η οποία διαθέτει 

την παιδική κατασκήνωση «ΤΣΑΦ – ΤΣΟΥΦ» στην παραλία  Ορφανίου, έχει τη 

δυνατότητα να φιλοξενήσει παιδιά μελών του  συλλόγου σας,  ηλικίας 6- 16 ετών. 

Η διαμονή των παιδιών γίνεται μέσα σε όμορφα γραφικά βαγόνια διαμορφωμένα 

ανάλογα  για τις ανάγκες των παιδιών.  

Η κατασκήνωσή μας λειτουργεί για 22
Η
  χρονιά και η μεγάλη προτίμηση εκ μέρους 

των κατασκηνωτών αποδεικνύει ότι έχουμε επιτύχει τον στόχο μας. Μέριμνά μας είναι να 

χαρίσουμε στα παιδιά κάποιες μέρες διασκέδασης αλλά συγχρόνως μάθησης και εμπειρίας. 

Τα  έμπειρα  στελέχη μας εμπνέονται από τις αρχές  της σύγχρονης παιδαγωγικής και το 

πρόγραμμά μας καθορίζεται από οικο – εκπαιδευτικό – ψυχαγωγικό πνεύμα και πρακτική.  

Πρέπει ακόμα να αναφέρω τις πρωτοποριακές αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών 

όπως: τουρνουά ποδοσφαίρου 5 Χ 5, μπάσκετ, βόλεϊ, Beach Volley,  καγιάκ στη θάλασσα 

κ.α. Επίσης διοργανώνονται προαιρετικές εκδρομές στην Waterland, στο σπήλαιο του Μαρρά  

και στο δασικό χωριό του Παγγαίου.   



Η τιμή  για τη φιλοξενία κάθε παιδιού είναι η εξής: 

Α’  Περίοδος  : 18/06/15 έως  10/07/15          550€ 

Β’ Περίοδος  :για το 15ήμερο από 18/06/15 έως 02/07/15      ΤΙΜΗ: 350€ 

  για το 8ήμερο από 03/07/15 έως 10/07/15        ΤΙΜΗ:180€ 

 

Β’  Περίοδος  : 10/07/15 έως  01/08/15          550€ 

Β’ Περίοδος  :για το 15ήμερο από 10/07/15 έως 24/07/15      ΤΙΜΗ: 350€ 

  για το 9ήμερο από 24/07/15 έως 01/08/15        ΤΙΜΗ:215€     

Γ’  Περίοδος  : 01/08/15  έως  23/08/15 460€      

Γ’ Περίοδος  : για το 15ήμερο από 01/08/15 έως 15/08/15         ΤΙΜΗ:290€  

για το 9ήμερο από 15/08/15 έως 23/08/15           ΤΙΜΗ:150€ 

 

 

 
 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.  

Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής για κάθε κατασκηνωτική περίοδο είναι δέκα μέρες 

πριν την έναρξη αυτής. 

 

Ευελπιστώντας σε μία συνεργασία, είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπλέον 

πληροφορίες χρειαστείτε.  

Με εκτίμηση για την 

«ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ-ΤΣΟΥΦ Α.Ε.» 

 

 

 

  Ιορδανίδης  Ιωάννης 

         Διευθυντής 

 


