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Βροχι Μετεϊρων Περςείδεσ 11 Αυγοφςτου 2018
ΕΙΟΔΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ - ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΛΕΞΗ - ΖΩΝΣΑΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΜΕ ΣΟΝ ΓΙΟΤΡΙ ΜΕΛΙΚΟΒ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΑ
19:39

ΕΚΔΗΛΩΗ
Απολαφςτε το Ηλιοβαςίλεμα και τθν Ζϊνθ τθσ Αφροδίτθσ.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΜΕ ΣΗΛΕΚΟΠΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΚΟΙΝΟ (FUNDRAISING) €2 ΑΝΑ ΣΟΧΟ
19:50 – 20:30

Παρατθριςεισ τθσ Αφροδίτθσ. Ανακαλφψτε ςε ποια φάςθ βρίςκεται
ο Πλανιτθσ τθσ Αγάπθσ.
20:30 – 22:30
Παρατθριςεισ του Δία. Ανακαλφψτε τα φεγγάρια του Γαλιλαίου ςτισ
δφο πλευρζσ του τεράςτιου πλανιτθ.
21:00 – 01:00
Παρατθριςεισ του Κρόνου.
Φανταςμαγορικι κζα του πλανιτθ με τουσ δακτφλιουσ και το φεγγάρι
του, τον Σιτάνα.
21:00 – 01:00
Παρατθριςεισ του Άρθ ςτθν κοντινι προςζγγιςι του.
Πείτε «Γεια» ςτα ρομπότ που «κατοικοφν» ςτον Κόκκινο Πλανιτθ.
ΤΜΠΟΡΕΤΘΕΙΣΕ ΣΟΝ ΔΙΑΣΗΜΙΚΟ ΜΑ ΠΕΡΙΠΑΣΟ
ΒΡΟΧΗ ΜΕΣΕΩΡΩΝ ΠΕΡΕΙΔΕ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΗ ΣΟ ΝΤΧΣΕΡΙΝΟ ΟΤΡΑΝΟ
21:00
Ελλθνικι γλϊςςα.
21:30
Αγγλικι γλϊςςα.
22:00
Ρωςικι γλϊςςα.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΠΕΡΕΙΔΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΝΤΧΣΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Θα υπάρχουν διαθζςιμα ποτά και φαγητά ςτο bar και θα γίνονται
παραγγελίεσ για δείπνο.
ΚΑΝΟΝΕ
1. Κατά τθν προςζλευςθ και παραμονι ςτο χϊρο, παρακαλοφμε όπωσ ςεβαςτείτε
τουσ καλεςμζνουσ και τουσ παρατθρθτζσ και να χρθςιμοποιείτε μόνο κόκκινο
φϊσ και να αποφεφγετε να δθμιουργείτε κόρυβο. Λιψθ εφαρμογισ για τα
smartphones: Red Torch κτλ.
2. Παρακαλϊ όταν βγάηετε φωτογραφίεσ να μθν χρθςιμοποιείτε φλασ. Η τοποκεςία
τθσ εκδιλωςθσ βρίςκεται ςε μια από τισ ςκοτεινότερεσ περιοχζσ τθσ Κφπρου και οι
καλεςμζνοι μαηεφονται για να απολαφςουν τον μαγευτικό νυχτερινό ουρανό.
Χρειάηεται αρκετόσ χρόνοσ για τα μάτια οφτωσ ϊςτε να προςαρμοςτοφν ςτο
ςκοτάδι. Για αυτό τον λόγο κα εκτιμοφςαμε ιδιαίτερα να αποφεφγετε να
προβάλλετε φϊσ από τα φανάρια ςασ και τα αυτοκίνθτα ςασ.
3. Αν ςχεδιάηετε να μείνετε για αρκετό χρόνο, παρακαλϊ όπωσ φζρετε μαηί ςασ τα
κατάλλθλα ροφχα αφοφ τα ξθμερϊματα ίςωσ υπάρχει λίγθ ψφχρα.
4. Σο απωκθτικό εντόμων ςυνιςτάται.
Ευχαριςτοφμε για τη ςυνεργαςία. Απολαφςτε
την πιο φανταςμαγορική βροχή μετεώρων του χρόνου και
Συμπορευθείτε ςτο διαςτημικό μασ περίπατο…
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: ΣΗΛ. +357 99991111
Διεφκυνςθ: The Spot Kitemed Kitesurfing Club, οφτάδεσ, Λάρνακα 34°48´Β 33°33´Α
ΧΑΡΣΗ:
https://wego.here.com/directions/drive/mylocation/KiteSurfing-CyprusKiteMed:34.817457,33.548501?map=34.81746%2C33.5485%2C15%2Cnormal&avoid=carHOV

