
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

  

Για να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας πρέπει να καταβάλετε, μέχρι την Πέμπτη 28 

Σεπτεμβρίου, το ποσό που ακολουθεί, σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς του ΣΕΒ με 

την αιτιολογία: «Επιχειρηματική Αποστολή στην Αφρική 10.2017». Παρακαλούμε όπως 

αναφέρεται η ακριβής επωνυμία της επιχείρησης, η πλήρης διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ.. 

  

Το κόστος συμμετοχής για κάθε εταιρεία είναι ως εξής: 

       Μη Μέλη του ΣΕΒ ή/και του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου: 800€ για τον πρώτο 

εκπρόσωπο της εταιρίας. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό είναι €400.   

       Μέλη του ΣΕΒ ή/και του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου: €500 για τον πρώτο εκπρόσωπο 

της εταιρίας. Οι φορείς θα καλύψουν τη διαφορά. Για κάθε επιπλέον εκπρόσωπο το ποσό 

είναι €250.    

  

Το πόσο αυτό καλύπτει: 

       Τη διοργάνωση των Β2Β συναντήσεων & των επιχειρηματικών φόρα σε Νότια Αφρική, Μοζαμβίκη 

και Μποτσουάνα. 

       Τις μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ με ιδιωτικό λεωφορείο (από το 

ξενοδοχείο Michelangelo και για τις προτεινόμενες πτήσεις μόνο). 

       Τις μεταφορές για τις προγραμματισμένες συναντήσεις σε Νότια Αφρική, Μοζαμβίκη και 

Μποτσουάνα. 

  

Τα λοιπά κόστη μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. 

   

Σημείωση: Η λίστα των Β2Β συναντήσεων ανά εταιρία θα οριστικοποιηθεί μετά την επιβεβαίωση 

των ελληνικών συμμετοχών. Η λίστα των Β2Β εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των τοπικών 

εταιριών σε Ν. Αφρική – Μοζαμβίκη – Μποτσουάνα. Ο ΣΕΒ και το Ελληνο-αφρικανικό 

Επιμελητήριο, δεν μπορούν να διασφαλίσουν εκ των προτέρων συναντήσεις για τις 

ελληνικές εταιρίες.  

  

ΔΙΑΜΟΝΗ 

Σχετικά με τη διαμονή σας, προτείνεται το 

ξενοδοχείο Michelangelo (https://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/michelangelohotel). Η ειδική 

τιμή διανυκτέρευσης από 31/10/2017 έως 4/11/2017 είναι η εξής:  

  

Superior μονόκλινο δωμάτιο / διανυκτέρευση με 

πρωινό και Wi-Fi 

2,165.00ZAR ≈139€ 

https://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/michelangelohotel


Στην τιμή περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι. Σε περίπτωση που προκύψει 

αλλαγή στο ποσοστό από τις αρμόδιες αρχές, οι τιμές θα τροποποιηθούν ανάλογα. 

  

Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε κράτηση, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα από το 

ξενοδοχείο στο προσωπικό σας ταχυδρομείο.  

  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

Προτείνονται οι ακόλουθες πτήσεις: 

  

 
  

Ημερ.νία 
Αριθμός 
Πτήσης 

Δρομολόγιο 
Ώρα 

Αναχώρησης – 
Ώρα Άφιξης 

Δευτέρα 30.10 QR212 Αθήνα - Ντόχα 19:50 – 01:35 

Τρίτη 31.10 QR 1363 Ντόχα – Γιοχάνεσμπουργκ 02:20 – 10:05 

Πέμπτη 2.11 SA 7099 Γιοχάνεσμπουργκ -  Μαπούτο 
 
08:40 – 09:40 

Πέμπτη 2.11 SA 1780 Μαπούτο   -  Γιοχάνεσμπουργκ 
 
20:10 – 21:05 

Παρασκευή 
3.11 

SA 1765 Γιοχάνεσμπουργκ -   Γκαμπορόνε 09:55 – 10:50 

Παρασκευή 
3.11 

SA 1780 Γκαμπορόνε -  Γιοχάνεσμπουργκ 20:10 – 21:05 

Σάββατο 4.11 QR 1364   

     ή 

QR1368 

Γιοχάνεσμπουργκ – Ντόχα 13:10 – 23:25 

          ή 

20:30 – 06:45  

Κυριακή 4.11 QR203 

    ή 

QR211 

Ντόχα – Αθήνα  07:10 - 11:20  

           ή 

14:30 – 18:50  



Τιμή εισιτηρίου Αθήνα – Γιοχάνεσμπουργκ – Αθήνα (επιλογή πρώτη): Το πρακτορείο Norstar 

μας έχει εξασφαλίσει σημερινή τιμή στα 648€ / άτομο. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι 

φόροι αεροδρομίου, οι οποίοι υπόκεινται σε τροποποίηση μέχρι τη στιγμή της έκδοσης των 

εισιτηρίων. 

  

Για την κράτηση των εισιτηρίων σας μέσω του πρακτορείου Norstar παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την κ. Ευαγγελία Σαμοΐλη στο 0030 211 1204308 | 0030 6932 588158 

| esamoili@norstar.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικό σας πρακτορείο. 

  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό σας στις προαναφερόμενες χώρες, είναι τα διαβατήρια 

να έχουν εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού.  Οι κάτοχοι ελληνικού 

διαβατηρίου δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (βίζα) για την Νότιο Αφρική και την 

Μποτσουάνα. Για την Μοζαμβίκη, η οποία προϋποθέτει βίζα, θα την εκδώσουμε κατά την άφιξη 

μας στο αεροδρόμιο (κόστος 50$). 

 Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για τις τελικές κρατήσεις, καθώς 

και να μας αποστείλετε φωτοτυπία των διαβατηρίων σας. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Βίκυ Μακρυγιάννη, 

Associate Advisor – ExportReady: τηλ. 211 500 6121 και email. vmakrigianni@sev.org.gr.  

  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕΒ 

•           ALPHA BANK 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 120-00-2002-008680. 

IBAN GR14  0140  1200  1200  0200  2008   680 

  

•           ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 146 / 480165-26 

IBAN GR 98 0110 1460 0000 1464 8016 526 

  

•           EUROBANK- ERGASIAS A.E. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0025.43.0200882940 

ΙBAN GR 5402600250000430200882940 

  

•           ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5049-072364-535 

IBAN GR22 0172 0490 0050 4907 2364 535 
  

tel:21%201120%204308
mailto:esamoili@norstar.gr
mailto:vmakrigianni@sev.org.gr

