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 AΠΗ, 27 ΟΠΘΚIΞΣ 2011


17.30 θαξυλβ β απσ κ ζδηΪθδ κυ Π δλαδΪ, η Blue Star Ferries. Άφδιβ
δΰδΪζβμ, β 01.30πη.

βθ ηκλΰσ,

κ ζδηΪθδ βμ

Ο ΛΟΗ, 28 ΟΠΘΚΘΞΣ 2011
















8.00-9.00 Πλπδθσ κ ι θκ κξ έκ Aegialis Hotel & Spa
9.00-9.30 τθ κηκ εαζπ σλδ ηα πθ υθΫ λπθ απσ βθ εα δλάθβ Γδαθθαεκπκτζκυ, Πλσ λκ κυ
Πκζδ δ δεκτ υζζσΰκυ εαδ κδεκ Ϋ πκδθα κυ ι θκ κξ έκυ Aegialis Hotel & Spa.
9.45 θαξυλβ β ΰδα πέ ε οβ κ Μκθα άλδ βμ Παθαΰέαμ βμ Χκακίδυ δ αμ, βμ Χυλαμ βμ
ηκλΰκτ εαδ κυ λξαδκζκΰδεκτ Μκυ έκυ κυ θβ δκτ
14.00 πδ λκφά βθ παλαζέα βμ δΰδΪζβμ εαδ ΰ τηα πλκ φκλΪ κυ δα κλέκυ «Λ ΚΚΙ».
πδ λκφά κ ι θκ κξ έκ
16.00-18.00 Πλκίκζά αδθδυθ κδ κπκέ μ υηη Ϋξκυθ κ 2κ δ γθΫμ Φ δίΪζ Σκυλδ δευθ Σαδθδυθ
Μδελκτ Μάεκυμ ηκλΰκτ.
18.00-18.30 δΪζ δηηα ΰδα εαφΫ
18.30 Έθαλιβ πθ λΰα δυθ κυ υθ λέκυ – Οηδζέα - Καζπ σλδ ηα βμ ΠλκΫ λκυ κυ Πκζδ δ δεκτ
υζζσΰκυ ε. Γδαθθαεκπκτζκυ δλάθβμ εαδ κυ ΠλκΫ λκυ κυ υθ λέκυ ε. ηηαθκυάζ Λδΰθκτ – Ύηθκμ
ΗθπηΫθβμ υλυπβμ
19.30 Καζπ σλδ ηα πθ υηη ξσθ πθ απσ κθ άηαλξκ κυ θβ δκτ, Κκ Νδεά α Ρκτ κ.
19.45 Σκ Ί λυηα Anna Lindh: Πκζδ δ ησμ εαδ δλάθβ βθ Μ σΰ δκ απσ βθ λ. Φδζδυ δαηαθ άθαπζβλυ λδα υθ κθέ λδα κυ ζζβθδεκτ γθδεκτ δε τκυ κυ Ι λτηα κμ Anna Lindh,
ηπ δλκΰθυηπθ. Euro-Mediterranean University (EMUNI),ζκί θέα, Καγβΰά λδα – τηίκυζκμ,
ζζβθδεσ θκδε σ Παθ πδ άηδκ
20.00 Πλκ αθα κζδ ηκέ κ δΰαέκ, εκυλδΪ & ζΪ δ φπ κΰλαφδεσ αιέ δ απσ κθ φπ κΰλΪφκ Κκ
ΣαζδΪθβ βηά λβ ηα β υθκ έα πκέβ βμ 100 ξλσθδα Ο υ Ϋαμ ζτ βμ & Πκέβ β κυ Γδυλΰκυ
 φΫλβ.
20.40 ΰεαέθδα πθ εγΫ πθ απΰλαφδεάμ βμ ΰΰζέ αμ απΰλΪφκυ Judy Attwood εαδ κυ ΓΪζζκυ
απΰλΪφκυ Michele Constant.
20.50 έπθκ εαζπ κλέ ηα κμ πλκ φκλΪ βμ παλα κ δαεάμ αίΫλθαμ ίδκζκΰδευθ πλκρσθ πθ εαδ
θ σπδπθ ελ Ϊ πθ «Παθσλαηα».

Amorgos, Cyclades, Greece 84008 Tel: +30 2285073393 – Fax: +30 2285073395
www.yperia.gr, email: info@aegialis.com

Ο Π ΡΙ ΣH, 29 ΟΠΘΚIΞΣ 2011















8.00-9.00 Πλπδθσ κ ι θκ κξ έκ Aegialis Hotel & Spa
9.15 θαξυλβ β η πκτζηαθ ΰδα κ ξπλδσ ΛαΰεΪ α. Π λπΪ βηα πμ βθ Παθαΰέα βθ παθπξπλδαθά
ΰδα θα παλαεκζκυγά κυη βθ ζδ αθ έα βμ δεσθαμ βμ Χκακίδυ δ αμ. Γθπλδηέα η α υπ δα Ϊ
ίσ αθα βμ ηκλΰκτ εαδ α ηκθκπΪ δα βμ. πδ λκφά β ΛαΰεΪ α. πέ ε οβ απκ αε άλδκ
αδγΫλδπθ ζαέπθ απσ α ηκλΰδαθΪ ίσ αθα. Eπέ ε οβ
ηκλΰδαθσ παλα κ δαεσ πέ δ. Π λπΪ βηα
κ ξπλδσ ΰδα θα κτη βθ ηκλΰδαθά αλξδ ε κθδεά.
12.30 Γ τηα β ε θ λδεά πζα έα βμ ΛαΰεΪ αμ. Παλα κ δαεΪ ηκλΰδαθΪ Ϋ ηα α φ δαΰηΫθα απσ
α κπδεΪ δα σλδα. Παλα κ δαεκέ ξκλκέ απσ κπδεσ ξκλ υ δεσ υΰελσ βηα. πδ λκφά κ
Ξ θκ κξ έκ
16.00-18.00 Πλκίκζά αδθδυθ
18.00-18.30 δΪζ δηηα ΰδα εαφΫ
18.30 Σα θ λΰ δαεΪ π έα βμ ηκλΰκτ.
18.45 Η αΰλκ δεά εζβλκθκηδΪ βμ ηκλΰκτ. λΪ β εα αΰλαφάμ απσ κ δφσλκ δΰαέκ βμ ζζβθδεάμ
αδλ έαμ Π λδίΪζζκθ κμ εαδ Πκζδ δ ηκτ, απσ βθ π λδίαζζκθ κζσΰκ Κα Κα λέθα ΚαθαεΪλβ.
19.15 σ αθα βμ ηκλΰκτ.
19.45 δυ δηκμ Σκυλδ ησμ απσ βθ ε. Alison Womack – Τπ τγυθβ βη. ξΫ πθ κυ ΤΠ ΡΙ
20.00 Άθγλππκμ-Π λδίΪζζκθ-Σ ξθκζκΰέα, απσ βθ Κα ΜΪΰ α Ρκτ β, Ϋπμ λ υθά λδα- δεα δεσμ
ξ δΪ λδα βμ ξκζάμ Καζυθ Σ ξθυθ κυ Παθ πδ βηέκυ Π δλαδυμ.
20.30 « ηκλΰδαθΫμ Γ τ δμ – Η Γα λκθκηέα κυ θβ δκτ».
21,00 έπθκ βθ παλαζέα βμ δΰδΪζβμ, πλκ φκλΪ βμ αίΫλθαμ «Ο Χκθ λσμ».



Ρ

Ξ, 30 ΟΠΘΚΘΞΣ 2011











8.00-9.00 Πλπδθσ κ ι θκ κξ έκ Aegialis Hotel & Spa
9.15 θαξυλβ β ΰδα κ ξπλδσ πθ Θκζαλέπθ. πέ ε οβ βθ εεζβ έα κυ ξπλδκτ εαγυμ εαδ κ
ηκυ έκ βμ.  βθ κπκγ έα σπκυ ίλέ εκθ αδ α ΘκζΪλδα, ά αθ β λξαέα δΰδΪζβ. Οηδζέα κθ
πλκατζδκ ξυλκ βμ εεζβ έαμ ΰδα βθ αλξαέα δΰδΪζβ εαδ ίσζ α α κεΪεδα κυ ξπλδκτ. δ αΰπΰά
κυμ κπδεκτμ παλα κ δαεκτμ ξκλκτμ. Μ Ϊία β βθ παλαζέα κυ ΰ. Πατζκυ η πκτζηαθ εαδ
πΫλα ηα η εα εδα κ αεα κέεβ κ θβ Ϊεδ βμ ΝδεκυλδΪμ, σπκυ εα Ϊ βθ αλξαδσ β α ζ δ κυλΰκτ κ
θκηδ ηα κεκπ έκ βμ δΰδΪζβμ.
Οηδζέα ΰδα α αλξαέα θκηέ ηα α βμ ηκλΰκτ δάΰβ β π δλα δευθ γλτζπθ, απσ κθ εκ θ υθβ
ζαίδαθσ αλξδ Ϋε κθα- βηκ δκΰλΪφκ.
ΟυαΪεδ κ πλκατζδκ βμ εεζβ έαμ βμ Παθαΰέ αμ β ΝδεκυλδΪ.
14.00-Γ τηα κθ Όληκ δΰδΪζβμ, βθ αίΫλθα «Κπ αλΪμ». πδ λκφά κ ι θκ κξ έκ
16.00-18.00 Πλκίκζά αδθδυθ
18.00-18.30 δΪζ δηηα
18.30 ηκλΰδαθκέ ξδ υθ μ, απσ κθ εκ ΓαίαζΪ Γδυλΰκ, αλξαδκζσΰκ.
19.00 Σα παλαητγδα βμ ηκλΰκτ αθΪ κυμ αδυθ μ απσ βθ ε. Μαλέα Γλα έα.
Amorgos, Cyclades, Greece 84008 Tel: +30 2285073393 – Fax: +30 2285073395
www.yperia.gr, email: info@aegialis.com






19.20 Σαδθέ μ πκυ πβλΫα αθ κθ κυλδ ησ βθ ζζΪ α, απσ βθ εα λΰυλυ Μ βηΫλβ, πλσ λκ βμ
ΛΫ ξβμ Κδθβηα κΰλαφδευθ Σαδθδυθ.
20.00 ζζβθδεσμ Κδθβηα κΰλΪφκμ, απσ κθ εκ Μαθυζβ αθ Ϋ, εβθκγΫ β Σ3.
20.30 “Geocaching” παλκυ έα β εαδ π ιάΰβ β κυ project, απσ δθ ηπθ υ ά κυ ε. Erwin
Werdenigg
21.00 έπθκ κ Aegialis hotel & Spa

ΙΣΠΘ ΙH, 1 Λ ΪΞΣ 2011













8.00-9.30 Πλπδθσ κ ι θκ κξ έκ Aegialis Hotel & Spa
9.45 θαξυλβ β η πκτζηαθ ΰδα κ ξπλδσ κυ Πκ αηκτ. πέ ε οβ βθ εεζβ έα βμ θΪζβοβμ ΰδα
θα παλαεκζκυγά κυη κ ι πλκίσ δ ηα βμ δεσθαμ βμ Παθαΰέαμ βμ Χκακίδυ δ αμ, πκυ γα
ι εδθά δ ΰδα κ Μκθα άλδ η α πσ δα απσ κ παζδσ ηκθκπΪ δ δΰδΪζβμ – Χυλαμ, π ακπκλέα 4
πλυθ. Όπκδκμ θ δαφΫλ αδ ηπκλ έ θα αεκζκυγά δ.
11.00 πέ ε οβ κθ φκθ υζέ β, πκυ Ϋξ δ πλκ αγ έ ΰδα ηθβη έκ βμ UNESCO. Ξ θΪΰβ β κ
υΰελσ βηα πβΰα δυθ – λαξκΰλαφέ μ.
Παλκυ έα β κυ ίδίζέκυ « φκθ υζέ βμ», απσ κθ υΰΰλαφΫα κυ εαδ βηκ δκΰλΪφκ
Κκ
Πλκίσπκυζκ Ηζέα.
ΜΪα ηα ζκυζκυ δυθ ΰδα θα υπκ ξ κτη σζκδ ηααέ κθ ΜΪβ!
σζ α η εα εδ κ ζδηΪθδ βμ δΰδΪζβμ.
14.00 Γ τηα κθ Όληκ δΰδΪζβμ κ δα σλδκ « κ ΛδηΪθδ βμ ευλΪ Κα έθαμ». πδ λκφά κ
ι θκ κξ έκ
16.00-18.00 Πλκίκζά αδθδυθ
18.00-18.30 δΪζ δηηα
18.30 Γ υ δΰθπ έα ελα δυθ, πέ διβ κπδεάμ ηαΰ δλδεάμ.
19.30 Σ ζ ά ζάιβμ – πκθκηά ίλαί έπθ κυ 2κυ Φ δίΪζ Σκυλδ δευθ Σαδθδυθ Μδελκτ Μάεκυμ εαδ
απκ δε δευθ υηη κξάμ κ ΤΠ ΡΙ . Cocktail party β ί λΪθ α κυ Aegialis Hotel & Spa.
πκξαδλ δ άλδκ έπθκ κ δα σλδκ « ηίλκ έα» κυ ι θκ κξ έκυ– ζζβθδεά ίλα δΪ η απθ αθά
ηκυ δεά απσ ίδκζέ εαδ ζακτ κ.

Σ Π , 2 Λ ΪΞΣ 2011
 4.00 Πλπδθσ κ ι θκ κξ έκ Aegialis Hotel & Spa
04.45 θαξυλβ β ΰδα κ ζδηΪθδ πθ Κα απσζπθ. Σαιέ δ πδ λκφάμ

κ ζδηΪθδ κυ Π δλαδΪ.

Πα α η ή ει
* κ ε θσ ξλσθκ η αιτ πθ λΰα δυθ κυ υθ λέκυ ηπκλ έ θα απκζαηίΪθ
β Ϊκυθα, κ ξαηΪη,
κ Jacuzzi εαδ κ ΰυηθα άλδκυ κυ ΚΫθ λκυ Θαζα κγ λαπ έαμ εαδ ΟηκλφδΪμ «ΛΪζπθ Ύ πλ»
πλ Ϊθ
Amorgos, Cyclades, Greece 84008 Tel: +30 2285073393 – Fax: +30 2285073395
www.yperia.gr, email: info@aegialis.com

*Μβθ ι ξΪ

κ ηαΰδσ αμ, ΰδα θα ηπκλΫ

θα ξλβ δηκπκδά

κ Spa ά β γΪζα

α.

*Γδα σζ μ δμ π λδπκδά δμ πλκ υπκυ, ηαζζδυθ εαδ υηα κμ αμ πλκ φΫλ αδ δ δεά Ϋεπ π β 15%.
*ΜΫξλδ β δ ιαΰπΰά κυ υθ λέκυ ηπκλ έ θα ΰέθκυθ ηδελΫμ αζζαΰΫμ

κ πλσΰλαηηα
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