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 להתחדשות והעצמה 55 -עידה הוהו

 7/5/15  -  10/5/15  –כרתים 

 

 7/5/15 -יום חמישי ה

                                                                  0630בשעה  3טיסה ראשונה יוצאת משדה התעופה טרמינל 

                                                                          1130בשעה  3נל טיסה שניה יוצאת משדה התעופה טרמי

אוטובוסים אשר   3לכל טיסה בנחיתה בכרתים ימתינו   יש להתייצב שלוש שעות לפני הטיסה בשדה התעופה

 עםדף הנחיות.  במטוס יקבל כל אחד דף  ומשם למלון. במלון כל אחד יקבללטיול בפודולה ייקחו אתכם ישירות 

מספר האוטובוס עליו הוא נוסע ביום הראשון לטיול. ביום שישי ושבת תקבלו מספרי אוטובוס אחרים . ביום 

   העזיבה מספר האוטובוס יהיה זהה למספר האוטובוס בהגעה.

  .בחדר אוכל מרכזיארוחת ערב  1900-2000

 

        .ועידהופתיחת הטקס לדיסקו אפרודיטה בהתכנסות  2030-2045

      הצהרות הוועידה, דבר הנגידה, דבר הנשיא העולמי, דבר מנהל הוועידה,  2045-2130 

   מגנים למועדונים מצטיינים. ענקתה                  

  בשירים שעצבו את חיינו.נועה ועודד אסנר  2130-2230

 .נשף ריקודים עם אילן טל          2230

 8/5/15 -ה שישי יום

 .ארוחת בוקר 0700-0830

 ., כל משתתף מקבל מארז ארוחה קלההטיול לחאניה בגמר ארוחת הבוקר ולקראת 

 .טיול לחאניה 0900-1630

 .ערבארוחת  –בטברנה אמברוסיה נשף הנגידה  1900-2000

 .בדיסקו אפרודיטההתכנסות  2000-2015

 מנהל הוועידה, הענקת אות פאול  דבר הנגידה, דבר נציג הנשיא העולמי, דבר 2015-2100

 ן.אות פאול האריס, הענקת אות מעוי                  

 בשיר ישראלי אינטימי.אריק סיני  2130-2230

 .אילן טלריקודים עם נשף           2230
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 9/5/15 -יום שבת ה

 .בוקר ארוחת 0700-0830

 .קלה ארוחה מארז מקבל משתתף כל,  לאי המצורעים הטיול ולקראת הבוקר ארוחת בגמר

 .טיול לאי המצורעים 0900-1730

 .בחדר האוכל המרכזיארוחת ערב  1900-2000

 בדיסקו אפרודיטה.התכנסות  2000-2015

 .E-CLUB -סרט תדמית על ה 2015-2020

 סיכום הנגידה, דיון פתוח עם הקהל. 2020-2130

 .ץ ישראלבשירי אראילן טל  2130-2230

  .הרקדה          2230

 

 10/5/15 -יום ראשון ה

 יש לפעול לפי דף ההנחיות ליום העזיבה.

 

 

 תתפים ועידה נעימה ומהנהאנו מאחלים לכל המש

 050-3130011מנהל הועידה נ"ל זאב יפה עומד לרשותכם בכל שאלה 
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