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Ένα χαλαρωτικό τριήµερο, µακριά από σκοτούρες και έγνοιες, στον πανέµορφο 

Κόλπο των Κοραλλίων στη Πάφο, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα µέλη µας  

και οι οικογένειές τους.  

 

Μιας και η Πρωτοµαγιά συνέπεσε µε Παρασκευή, η Συντεχνία µας, αξιοποίησε την 

ευκαιρία και προέβη σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις, εξασφαλίζοντας για τα 

µέλη της εξαιρετικές προσφορές στο πολυτελές ξενοδοχείο Coral Beach Hotel. 

 

Οι συνάδελφοι που κατέφθαναν παρέες-παρέες µέχρι και αργά το απόγευµα δεν 

θύµιζαν καθόλου τους αγχωµένους συναδέλφους του διπλανού γραφείου, αλλά 

καλοδιάθετους φίλους, έτοιµους για διασκέδαση και καλή συντροφιά. 

 

Το βραδάκι µας οδήγησε στο γραφικό Κάθηκα, στη παραδοσιακή ταβέρνα του 

«Αραούζου».  Το πρωί του Σαββάτου µετά το πλούσιο πρόγευµα και τις χαλαρωτικές 

βόλτες στη παραλία, προέκυψε η ιδέα για προσκύνηµα στο Μοναστήρι του Αγίου 

Νεοφύτου.  Τέλεια ιδέα, µιας και η Μονή είναι µόνο µισή ώρα µακριά και µε πολύ 

ωραία διαδροµή.  

 

Το απογευµατινό «πρόγραµµα» περιλάµβανε επίσκεψη στο Πάρκο των Πουλιών και 

των Ζώων, πολλά από τα οποία, εξωτικά και ασυνήθιστα. Έκπληξη προκάλεσε το 

γεγονός ότι η δηµιουργία ενός τέτοιου πάρκου, έκτασης 100.000 τ.µ άφησε, προς 

τιµή βέβαια των ιδιοκτητών και των συντελεστών του, ανεπηρέαστο και ανέπαφο το 

φυσικό περιβάλλον της περιοχής δίνοντας παράλληλα στον επισκέπτη την αίσθηση 

πως τα ζώα είναι φροντισµένα και καθαρά και όχι φυλακισµένα!    

 

Το βραδάκι καταλήξαµε στη ψαροταβέρνα «Καραολής» όπου απολαύσαµε φρέσκα 

ψάρια και θαλασσινά µε τη συνοδεία λευκού κρασιού… 

  

Η διασκέδαση και οι «πλάκες» της προηγούµενης βραδιάς στο µπαρ του ξενοδοχείου, 

συνεχίστηκαν και τη δεύτερη βραδιά, στο σαλόνι του ξενοδοχείου.  Κάναµε τη δική 

µας ιδιωτική µπουάτ ... ή όχι και τόσο ιδιωτική, αφού οι µελωδίες µας, συντρόφευαν 

ακόµα και εκείνους που αποσύρθηκαν στα δωµάτια τους για ύπνο. 

 

Το αποχαιρετιστήριο φαγοπότι έγινε το µεσηµέρι στη ψαροταβέρνα «Αράπης» µε  

θαλασσινά µεζεδάκια και καλοψηµένα ψάρια. Απογευµατάκι, αρχίσαµε να το 

«διαλύουµε» µε την υπόσχεση να οργανώσουµε ξανά και σύντοµα, παρόµοια 

εξόρµηση µιας και περάσαµε όλοι µας τόσο όµορφα. 

 

 
 
 
 


