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ΛΕΥΚΑ∆Α

HOTEL
IONIAN BLUE

ΛΕΥΚΑ∆Α

ΙΝΣΤ ΙΤΟΥΤΟ  ΝΟΣΗΛΕΥΤ ΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες - Εγγραφές

Είµαστε πάντα στη διάθεση σας για να απαντήσουµε στα ερωτήµατα σας και να σας βοηθήσουµε
να ολοκληρώσετε τη συµµετοχή σας στο 4ο Πανελλήνιο ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο
Νοσηλευτικών Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας.

Welcome Congress & Travel
Τ: 2112105553
e-mail: registrations@inepycongress.gr 
www.inepycongress.gr
κα Βεκύρη Χριστίνα



ΚΟΖΑΝΗ 10/06 και 13/06 €50

ΒΕΡΟΙΑ 10/06 και 13/06 €50

ΑΓΡΙΝΙΟ

10/06 και 13/06

Η καλλονή του Ιονίου, Λευκάδα, θα φιλοξενήσει το 4ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο ΙΝΕΠΥ, στις 10 – 13 Ιουνίου 2022.

Περιτριγυρισµένη από 24 νησάκια, µεταξύ των οποίων και ο περίφηµος Σκορπιός του Αριστοτέλη 
Ωνάση, η Λευκάδα συνδέεται µε τις απέναντι στερεοελλαδίτικες ακτές µέσω πλωτής γέφυρας (µήκους 
50 µ.), γεγονός που την καθιστά εύκολα προσβάσιµη στους επισκέπτες της. ∆ιαθέτει σηµαντικά 
αξιοθέατα, εκκλησίες και µονές, γραφικούς οικισµούς, πυκνή βλάστηση, εντυπωσιακούς όρµους µε 
διάφανα γαλαζοπράσινα νερά, οργανωµένες και ερηµικές παραλίες εκπληκτικής οµορφιάς, υψηλή 
πολιτιστική παράδοση και φιλόξενους κατοίκους.

Πρωτεύουσα και λιµάνι ταυτόχρονα, η πόλη της Λευκάδας χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο 
πολεοδοµικό ιστό που θυµίζει «ψαροκόκαλο». Όµορφα σοκάκια, µικρές πλατείες, παραδοσιακά σπίτια, 
περίτεχνα καµπαναριά και πλακόστρωτοι πεζοδρόµοι συνθέτουν τον χαρακτήρα της πόλης. Η Λευκάδα 
περιβάλλεται από τον δίαυλο και τη λιµνοθάλασσα, ενώ βορειότερα βρίσκεται η λεπτή κυκλική γραµµή 
της αµµουδιάς της Γύρας µε τα λιγοστά δέντρα της και τους µύλους.

Η Λευκάδα, η καλλονή του Ιονίου πελάγους, πέρα από τις διάσηµες παραλίες και τα γραφικά ορεινά 
κεφαλοχώρια, παράγει εκλεκτά προϊόντα που φηµίζονται για τη µοναδικότητα και τη νοστιµιά τους. 
Αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτιστικής της κληρονοµιάς αποτελεί η πατροπαράδοτη κουζίνα, που 
αξίζει να δοκιµάσετε κατά την επίσκεψή σας στο νησί. Αγνές πρώτες ύλες, παρθένο ελαιόλαδο από τα 
λιόφυτα της ενδοχώρας, θυµαρίσιο µέλι, γλυκόπιοτο κρασί (η σπάνια ποικιλία «βερτζαµί» θεωρείται 
από τις καλύτερες της χώρας) και όλα τα καλούδια του βουνού και της θάλασσας συνθέτουν ένα 
γαστρονοµικό µωσαϊκό.

Στη Λευκάδα έχουν δει το φως της ζωής πάρα πολλοί επιφανείς εκπρόσωποι των γραµµάτων, των 
τεχνών και του λόγου. Κυριότεροι απ’ αυτούς είναι ο επικός ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης και ο 
λυρικός της νεότερης ελληνικής ποίησης, ο Άγγελος Σικελιανός. Μπροστά τους ρίγη συγκίνησης και 
περηφάνιας διαπερνούν τον κάθε Λευκαδίτη, τον κάθε Έλληνα.

Χώρος και Χρόνος
∆ιεξαγωγής

Το 4ο Πανελλήνιο ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο Νοσηλευτικών
Ερευνών του Ινστιτούτου Υγείας, θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο
Ionian Blue στην όµορφη Λευκάδα, στις 10-13 Ιουνίου 2022.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επαγγελµατίες Υγείας
µε φυσική παρουσία

Επαγγελµατίες Υγείας
µε διαδικτυακή παρουσία

Φοιτητές (1ο πτυχίο)
& Άνεργοι Ε.Υ.

ΕΩΣ 30/4/2022

€120

€50

€40

ΕΩΣ 13/6/2022

€150

€50

€60

Λήξη Υποβολής Εργασιών

15 Απριλίου 2022

Ενηµέρωση Αποδοχής Εργασιών

6 Μαΐου 2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

*Στις ανωτέρω τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ 24%
Οι Φοιτητές (1ο πτυχίο), θα πρέπει να επιδεικνύουν την φοιτητική τους ταυτότητα ή βεβαίωση
από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που φοιτούν, ενώ οι άνεργοι Ε.Υ. την κάρτα ανεργίας τους.   

Στο κόστος συµµετοχής περιλαµβάνεται:
-Είσοδος σε όλες τις αίθουσες και
  στον εκθεσιακό χώρο

-Συµµετοχή στα διαλείµµατα καφέ

-Συµµετοχή στην Τελετή Έναρξης και
  στο Cocktail καλωσορίσµατος

-Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

∆ΙΑΜΟΝΗ ΠΑΚΕΤΟΥ
3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

IONIAN BLUE

ALIKI HOTEL

RED TOWER HOTEL 

TESORO HOTEL

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

€430

€420

€420

€390

* Οι τιµές περιλαµβάνουν όλους τους νόµιµους φόρους εκτός από
  το φόρο διαµονής που καταβάλλεται από τον διαµένοντα στο ξενοδοχείο
  κατά την αναχώρηση.
* Οι ανωτέρω τιµές  περιλαµβάνουν τρεις (3) διανυκτερεύσεις µε πρωινό.
* ∆υνατότητα ηµιδιατροφής στο ξενοδοχείο Ionian Βlue,
  µε κόστος €20,00 κατ΄ άτοµο
* Κόστος συνοδού µέλους €120, 00 για 3 διανυκτερεύσεις 

* Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο και συµπεριλαµβάνουν όλους τους νόµιµους φόρους
* Οι τιµές αφορούν πακέτο µετάβασης και επιστροφής

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΑ∆Α ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

10/06 και 13/06

10/06 και 13/06

ΚΟΣΤΟΣ

€60

€50ΚΟΡΙΝΘΟΣ

10/06 και 13/06 €50ΠΑΤΡΑ

10/06 και 13/06 €50

€60

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 10/06 και 13/06 €50


