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Αθήνα 18 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ
ΚΑΡΥΤΙΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ
Αγαπητοί συμπολίτες και αγαπητοί φίλοι της Καρύταινας,
Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης – επέκτασης της ταβέρνας «Το Κάστρο» στο κέντρο
της Καρύταινας. Η όμορφη παραδοσιακή ταβέρνα του Συλλόγου μας, με επαρκή
πλέον χωρητικότητα, σε συνδυασμό με την υποδειγματική δουλειά σε ποιότητα,
καθαριότητα και εξυπηρέτηση που προσφέρουν οι συμπατριώτες μας ιδιοκτήτες της
επιχείρησης, μεταμορφώνεται από μέρα σε μέρα, σε ένα ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών στην
Καρύταινα.
Ο Σύλλογος μας, ολοκλήρωσε αυτό το σημαντικό έργο για την ανάπτυξη της Καρύταινας σε
σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του ταμείου μας
βασιζόμενος αποκλειστικά σε δωρεές και άφθονη προσωπική εργασία και μεράκι.
Αισθανόμενοι περήφανοι για το σημαντικό αυτό έργο και σε συνεργασία με τον
συμπατριώτη μας Μπάμπη Πολλάλη και την οικογένεια του, σας καλούμε στα εγκαίνια της
«νέας» Ταβέρνας το Κάστρο που θα διεξαχθούν το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Νοεμβρίου.
Το γεύμα που θα ακολουθήσει θα είναι προσφορά της οικογένειας Πολλάλη.
Προς διευκόλυνση των Καρυτινών της Αθήνας, ο Σύλλογος θα μισθώσει λεωφορείο για τη
μετάβαση των ενδιαφερομένων στην Καρύταινα και την επιστροφή τους αυθημερόν. Το
κόστος για τους συμμετέχοντες θα είναι 15€ το άτομο με αναχώρηση στις 08:00 από την
πλατεία Μεταξουργείου και επιστροφή στο ίδιο μέρος στις 21:00. (Αναλυτικό Πρόγραμμα θα
βρείτε στην τελευταία σελίδα της πρόσκλησης)

Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας, το αργότερο έως τη Δευτέρα 29
Οκτωβρίου, στο email του Συλλόγου ή σε ένα από τα παρακάτω τηλέφωνα:
Σωτήρης Κ. Σωτηρόπουλος:

6932438865

Βασίλης Κοντογιάννης:

6936135104

Χρύσα Τσαγκαράκου:

6945402522

Μιχάλης Πετράς:

6944206830

Γιώργος Αδαμόπουλος:

6944365246

Ελένη Λιάπη:

6941596778

ΜΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Γεώργιος Αδαμόπουλος

Ηλίας Νικολούλης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Αναχώρηση από Πλατεία Μεταξουργείου (μπροστά από ξενοδοχείο STANLEY) στις
08:00



Άφιξη στην Καρύταινα στις 11:00



Ελεύθερος χρόνος στην Καρύταινα από τις 11:00 έως τις 14:00



ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ από τις 14:00 έως τις 14:15



Προσφορά γεύματος στην ταβέρνα από τις 14:15 έως τις 16:00



Χρόνος για καφέ στα καταστήματα της Καρύταινας από τις 16:00 έως τις
18:00



Αναχώρηση από την Καρύταινα στις 18:00



Άφιξη στην Αθήνα (Πλατεία Μεταξουργείου) στις 21:00

