Εκπτωτικά οφέλη μελών
Τα μέλη του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου απολαμβάνουν έκπτωση στις εξής επιχειρήσεις,
προσκομίζοντας την ετήσια κάρτα μέλους τους (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή):

Μουσεία – Θεματικά πάρκα
Λεβέντειος Πινακοθήκη
Δωρεάν είσοδος στη Λεβέντειο Πινακοθήκη
5% έκπτωση για αγορές από το Πωλητήριο
Αναστάσιου Λεβέντη 5, 1097 Λευκωσία, Τηλ:
22668838, www.leventisgallery.org

Δημοτικό Μουσείο Αγίας Νάπας ‘Θάλασσα’
€1,50 έκπτωση στην είσοδο στο Μουσείο
Κρυού Νερού 14, Αγία Νάπα, Τηλ: 23816366,
www.thalassamuseum.org.cy

Cyherbia Botanical Park
50% έκπτωση στο εισιτήριο εισόδου του πάρκου
Οδός Λεβάντας, Αυγόρου, Τηλ: 99915443,
www.cyherbia.com

Καταστήματα με οικολογικά προϊόντα
Ecophysis - Μέλι «Βάβλα»
15% έκπτωση σε όλες τις δραστηριότητες
10% έκπτωση στα μελισσοκομικά προϊόντα «Βάβλα»
(μέλι, κηρύθρα, γύρη, βασιλικός πολτός, κηραλοιφές,
κεριά)
Η έκπτωση δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές.
Βάβλα, 7713, Λάρνακα, Τηλ. 96373013,
www.ecophysiscy.com

Earth and Ocean
15 % έκπτωση στα προϊόντα του διαδικτυακού
καταστήματος, χρησιμοποιώντας κατά την αγορά σας
τον κωδικό που θα σας δώσουμε. Η έκπτωση αφορά
στην αξία αγοράς και όχι στα έξοδα αποστολής. Η
έκπτωση ισχύει μέχρι τις 31/12/2020.
Τηλ. 99146533. Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα μόνο
ηλεκτρονικά στο www.earth-and-ocean.com

Προϊόντα Eko nest
10% έκπτωση στα προϊόντα ‘Eko nest’,
χρησιμοποιώντας τον κωδικό που θα σας δώσουμε
κατά την αγορά σας από το διαδικτυακό κατάστημα.
Τηλ. 25256133. Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα μόνο
ηλεκτρονικά στο www.eko-nest.com

Άλλα καταστήματα
Bomba design shop / Picnic shop
(παιδικός ρουχισμός, βιβλία και παιχνίδια)
10% έκπτωση στα προϊόντα. Εξαιρούνται τα
χειροποίητα προϊόντα Yaya Stories.
Bomba design shop: Μουσών 4, Φανερωμένη,
Λευκωσία, Τηλ: 22102357,
www.bombadesign.bigcartel.com/
Picnic shop: Αμμοχώστου 44, παλιά Λευκωσία

Mona’s Art
10% έκπτωση στα υλικά ζωγραφικής
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 40Β-42, 1065 Λευκωσία,
Τηλ: 22766066, https://www.facebook.com/MonasArt-336125463208944/

Leica Camera Cyprus
20% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα LEICA SPORT
OPTICS
Βυζαντίου 11, 2064 Στρόβολος, Λευκωσία, Τηλ:
22519692

GET OUT Outdoor Store
15% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα (η έκπτωση ισχύει
στην προτεινόμενη λιανική τιμή πώλησης των
προϊόντων και δεν ισχύει σε περίοδο εκπτώσεων ή σε
είδη προσφοράς)
Αρσινόης 18Α, Ακρόπολη, Λευκωσία, Τηλ: 22311012,
www.facebook.com/getoutfans

Βιβλιοπωλείο MERES
10% έκπτωση στα προϊόντα
Πενταδάχτυλου 33, παλιά Λευκωσία, Τηλ: 22347151,
www.meresmultispace.com/

Βιβλιοπωλείο Μούφλον
10% έκπτωση σε όλα τα βιβλία φυσικής ιστορίας
Σοφούλη 38, Λευκωσία, Τηλ: 22665155,
www.moufflon.com.cy

Αγροτουριστικά καταλύματα

Αγροτουριστικό Απεράντι
20% έκπτωση σε απευθείας κρατήσεις (δε
συνδυάζεται με άλλες προσφορές)
Πέρα Ορεινής, Λευκωσία, Τηλ: 96730699,
www.aperantiagrotourism.com

Αγροτουριστικό Βασιλιάς Νικοκλής
20% έκπτωση σε απευθείας κρατήσεις (δεν ισχύει για
την περίοδο των διακοπών του Πάσχα και
Αυγούστου)
Νικόκλεια, Πάφος, Τηλ: 26432211,
www.vasilias.nikoklis.com

