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Αρ. Πρωτ.   072 / 2019                      Τατόι, 8η Μαΐου 2019  
 
ΠΡΟΣ : Όλα τα Αεραθλητικά Σωματεία – Επιτροπές Αεραθλημάτων 
ΘΕΜΑ : Εβδομάδα Αεραθλητή / Αεραθλητισμού / Αεροπορικής Ιδέας 
 

Αγαπητοί φίλοι, 
 
Μετά την περσινή πετυχημένη αναβίωση, των αεροπορικών κατασκηνώσεων της δεκαετίας του 1950-60, που 
γίνονταν στην Αεροπορική Βάση της Τρίπολης και σκοπό είχαν την διάδοση της Αεροπορικής Ιδέας και την 
εξάπλωση του Αεραθλητισμού και με αρωγό την Πολεμική Αεροπορία και ένθερμο υποστηρικτή τον K.Αρχηγό 
ΓΕΑ, θα διοργανώσουμε και φέτος την Εβδομάδα του Αεραθλητή /Αεραθλητισμού / Αεροπορικής Ιδέας στο 
ΚΕΔΑ του Α/Δ Τυμπακίου Κρήτης. 

Αυτή η Αεραθλητική εκδήλωση θα γίνει από την 7η  έως 17η  Ιουνίου 2019 και θα μας δώσει την δυνατότητα 
όλοι μαζί να ζήσουμε μια ανεπανάληπτη εμπειρία σε  ένα αεροπορικό περιβάλλον δίπλα στην θάλασσα.... 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη των σωματείων μας , όλοι οι αεραθλητές, και  εφόσον το επιθυμούν 
και μέλη των οικογενειών τους, τα οποία όμως θα πρέπει να φροντίσουν να δηλώσουν συμμετοχή  μέσω των 
σωματείων τους. 

Επειδή θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, παρακαλούμε τις γραμματείες των Αερολεσχών να 
βοηθήσουν ώστε οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν έγκαιρα και άμεσα συμμετοχή στήν ΕΛ.Α.Ο 
(elaoinfo@elao.gr) διότι ενδέχεται η ζήτηση να είναι πολύ μεγαλύτερη  από τον αριθμό διαθέσιμων 
δωματίων. 

Υπολογιζόμενο κόστος ανά άτομο για όλες τις ημέρες , δηλαδή διαμονή και διατροφή περίπου 100 ευρώ.  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΑΕΡΑ 

Όσοι θελήσουν μπορούν να έρθουν με πτητικά μέσα των αερολεσχών τους  δηλώνοντας έγκαιρα : 

1. το νηολόγιο του α/φους 

2. τους επιβαίνοντες (ονοματεπώνυμο και αρ. Αστ.Ταυτότητας) 

3. ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης. 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΜΝΠΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η μετάβαση στην Κρήτη από τον Πειραιά (με επιστροφή) εφόσον γίνει η κράτηση 
εισιτηρίων μέσω της ΕΛΑΟ  θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία μας με την ΑΝΕΚ – BLUE STAR FERRΙΕS και  θα 
έχετε 40- 50% έκπτωση τόσο για εισιτήρια καμπίνας όσο και για οχήματα μήκους έως 7 μέτρων. 

Ενδεικτικά το άτομο σε καμπίνα κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Πειραιά -Κρήτη –Πειραιά. 

Πληροφορίες κ. Γιαννόπουλο Γεώργιο 210-9649788 και 693-6522312 ώρες λειτουργίας γραφείων ΕΛ.Α.Ο  

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΑΟ 

     
 
 
 
 
 
 
   

  Μακράκης Νίκος      Παπαδόπουλος Αντώνης 
  Πρόεδρος       Γεν. Γραμματέας 
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