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Πνευματικό Συνέδριο

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
«ΙΔΟΥ, τι καλόν και τι τερπνόν, να
συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί!»
Ψαλμός ρλγ

Α΄: 30 Ιουλίου – 5 Αυγούστου
Β΄: 6 - 12 Αυγούστου
Ξενοδοχείο «Domotel Ανεμόλια»
Αράχωβα, Βοιωτία
Μ
ε

σκοπό να αφήσουμε τις μέριμνες, να πλησιάσουμε περισσότερο το Κύριο και να απολαύσουμε τη κοινωνία
μετ΄ αλλήλων η 
Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής διοργανώνει και με χαρά σας προσκαλεί στο
ο
11
Πνευματικό Συνέδριο που θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο «Domotel Ανεμόλια» σε 2 περιόδους από 
30 Ιουλίου
έως 
5 Αυγούστου & 
από 6έως 12 Αυγούστου 2017στην Αράχωβα του νομού Βοιωτίας.
Στο πιο όμορφο σημείο της παραδοσιακής Αράχωβας, με μοναδική θέα τις βουνοκορφές του Παρνασσού και την
κοιλάδα των Δελφών, το ξενοδοχείο Domotel Anemolia προσφέρει άνετη διαμονή, ευρύχωρες αίθουσες και αποτελεί
ιδανικό σημείο για πνευματική απόδραση τις καυτές μέρες του καλοκαιριού.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει μαθήματα από τη Γραφή και ερωτήσεις επ’ αυτών με συμμετοχή των
συνέδρων. Θα υπάρχει επίσης χρόνος αφιερωμένος σε προσευχή, υμνωδία, ομολογίες και κοινωνία μετ’ αλλήλων.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενήσουμε και να ακούσουμε 
πολλούς
αναγνωρισμένους 
εργάτες του ευαγγελίου!!!
Η συμμετοχή όλων των συνέδρων στο πνευματικό πρόγραμμα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για την επιτυχία του συνεδρίου
Τον ελεύθερο χρόνο μας θα τον διαθέσουμε σε κοινωνία μετ’ αλλήλων, περιπάτους, καθώς και ψυχαγωγικές
& 
αθλητικές εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες!!! Στα 200m από το ξενοδοχείο υπάρχουν 3 γήπεδα ποδοσφαίρου,
1 κανονικών διαστάσεων και 2 τύπου 5χ5 (ευγενική προσφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης). Για τα παιδιά μας υπάρχει
μεγάλος παιδότοπος (ειδικά διαμορφωμένος) στο ισόγειο του ξενοδοχείου.
Οι τιμές των δωματίων με Πλήρη Διατροφή* κυμαίνονται από:
55€ έως 67€ το δίκλινο
75€ έως 90€ το τρίκλινο
92€ έως 112€ το τετράκλινο
* Στις τιμές περιλαμβάνεται πρωινό, μεσημεριανό & βραδινό σε πλούσιο μπουφέ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δωμάτια απευθυνθείτε στο
site του ξενοδοχείου 
www.domotel.gr/hotel/8/Anemolia
Τα παιδάκια 
σε extra κρεβάτιθα χρεώνονται ανάλογα με την ηλικία τους:
< 6 ετών δωρεάν, >7 & <12 ετών 10€ / ημέρα, >13 & <17 ετών 15€ / ημέρα

► Για τη μεταφορά προς και από το ξενοδοχείο θα ναυλωθεί πούλμαν με επιπλέον χρέωση για όποιον επιθυμεί

Οι κρατήσεις ξεκινούν 
ηλεκτρονικάτην Κυριακή 23 Απριλίου 17.00 στη σελίδα μας
pseaep.christianity.gr
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❖
❖
❖
❖

Λόγω αυξημένης ζήτησης συνιστούμε να δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο δυνατό
Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας στις κρατήσεις και θα διευκολυνθούν οι ομιλητές
Τα μαθήματα ξεκινούν Δευτέρα πρωί και ως εκ τούτου κρατήσεις θα γίνουν δεκτές μόνο από Κυριακή
Μετά την επιβεβαίωση διαθεσιμότητας απαιτείται προκαταβολή100€ μέχρι τις 14 Μαΐου
Ανήλικοιθα γίνονται δεκτοί μόνο με τη συνοδεία κηδεμόνωνκαι ανύπανδροι σε νεαρή ηλικία με τη συνοδεία
τουλάχιστον ενός εργάτητης εκκλησίας
Μη ξεχάσετε να φέρετε: Τη Βίβλο σας, ένα μαξιλάρι προσευχήςκαι τη καλή σας διάθεση!

