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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo111/ 4-5-2017 
 

Επιδοτούμενη τετραήμερη εκδρομή του Σωματείου μας στην 
πανέμορφη ΝΑΞΟ (Αγίου Πνεύματος) 

…και στη  τον αέρα σου ν’ αλλάξω! 
Όλα πληρωμένα μόνο 150 ευρώ (τρεις διανυκτερεύσεις) 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία για απόδραση και 
ουσιαστικά το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Επειδή καλοκαίρι δεν νοείται χωρίς να μπεις στο 
καράβι και να πας σε νησί σας καλούμε στο κέντρο των Κυκλάδων την πανέμορφη Νάξο: 
 

1η μέρα, Παρασκευή 2/6/2017: Πειραιάς - Νάξος  
Συγκέντρωση 16:00 το απόγευμα στο λιμάνι του Πειραιά (πύλη Ε6 στη πεζογέφυρα απέναντι 
από τον σταθμό του ΗΣΑΠ) και απόπλους για Νάξο. Άφιξη στο νησί κα μεταφορά -
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Naxos Palace 4*.Διανυκτέρευση. 

2η μέρα, Σάββατο 3/6/2017: Γύρος νησιού  
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού: Μονή της Παναγίας Δροσιανής, 

συνεχίζουμε για τον Απόλλωνα, με το περίφημο άγαλμα Κούρου και στην Απείρανθο, με τους 
Βενετσιάνικους πύργους, όπου θα έχουμε στάση για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, με 
ενδιάμεσες στάσεις . 

3η μέρα, Κυριακή 4/6/2017: Κέντρο νησιού  
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση. Πρώτος σταθμός μας το παλαιό κέντρο του νησιού, το 
χωριό Χαλκί. Συνεχίζουμε για  το Σαγκρί και γυρίζουμε στην πόλη της Νάξου, με επισκέψεις 
στα αξιοθέατα της. Τελευταίος σταθμός η διάσημη παραλία της Αγίας Άννας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.  
Το βράδυ δείπνο με μουσική και ελεύθερη κατανάλωση κρασιού και μπύρας, προσφορά του  
Σωματείου 

         
     η παραλία του Αγιου Προκόπη          Αρχαίο Λατομείο του Απόλλωνα         Ναός του Απόλλωνα - Πορτάρα       
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4η μέρα, Δευτέρα 5/6/2017 (Αγίου Πνεύματος): Νάξος - Πειραιάς  
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο. Το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι και αναχώρηση 
για τον Πειραιά. 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Αυτό το κατάλυμα απέχει 11 λεπτά με τα πόδια από την παραλία. Αυτό το σύγχρονο ξενοδοχείο διαθέτει 

πολυτελή καταλύματα σε ένα ήσυχο, οικογενειακό περιβάλλον, 800μ. μακριά από την παραλία του Αγίου 

Προκοπίου. Βρίσκεται σε μια όμορφη τοποθεσία, σε κοντινή απόσταση από την παραλία, τη Χώρα, το λιμάνι και 

το αεροδρόμιο, παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση σε όλα όσα προσφέρει το νησί. Μπορείτε ακόμη να επωφεληθείτε 

από τη δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς που παρέχεται κατόπιν αιτήματος. Το συγκρότημα είναι χτισμένο μέσα σε 

έναν ήσυχο, καταπράσινο και λιτό κήπο και αποπνέει την παραδοσιακή, κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα. 

Περιλαμβάνει εστιατόριο, μπαρ, καθώς επίσης εγκαταστάσεις σπα και γυμναστηρίου όπως εξωτερική πισίνα και 

υδρομασάζ.  

 
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ 
2/6 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΑΞΟΣ  BLUE STAR PAROS  17:30 άφιξη 22:.45 
5/6 ΝΑΞΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ  BLUE STAR DELOS  18:00 άφιξη 23:15 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Σε 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 

1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 5-10 

Naxos Palace 150 € 120 € 210 € 50 € 

 

Παιδί έως 4 ετών δωρεάν σε δίκλινο δωμάτιο με 2 ενήλικες 

Ένας ενήλικας και ένα παιδί χρέωση 2 ενηλίκων 

 

Περιλαμβάνονται:  

• Μεταφορές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Επίσημος ξεναγός  

• Εισιτήρια Πειραιάς - Νάξος – Πειραιάς σε οικονομική θέση 

• Διαμονή στο ξενοδοχείο Naxos Palace 4* 

• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σε πλούσιο μπουφέ (σύνολο 03 πρωινά).  



3 
 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator και ταξιδιωτική ασφάλιση  

 ΦΠΑ. 

 

: 

Ένα δείπνο την Κυριακή 4/6 με μουσική και ελεύθερη κατανάλωση 

κρασιού, μπύρας και αναψυκτικών 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Δυνατότητα κρατήσεων έως 16/5 με προτεραιότητα την εξόφληση με κατάθεση στον  

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EUROBANK 0026.0072.70.0200466388 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΙΒΑΝ GR6302600720000700200466388 

Δικαιούχος SMILE ACADIMOS 

Πληροφορίες από τους συν/φους  Δημήτρη Γκριτζάλα και Χρήστο Φρετζάγια 

και την κα Σοφία Νικολούδη (Smile Acadimos, Athens 57 El. Venizelou str. 

10564 operation15@smileacadimos.gr T +30 210 3738000 F +30 210 3238173)  

Ελάτε να περάσουμε ωραίες στιγμές και να δούμε τα πανέμορφα μέρη  

του μεγαλύτερου Κυκλαδίτικου νησιού. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας αυστηρά! 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Για το Δ.Σ. του UnionEurobank 

Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

 

         Στάθης Χαρίτος Γιάννης Σιδεράτος 

********************************************************************************************** 

 

        

                        Τυριά Νάξου                                        Απόλλωνας                               Αγία Αννα 
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Στείλτε μας στο email dgritzalas@unioneurobank.gr ή στο fax 2103609072: 

A. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

……………………………………………………………………………………….. 

Μονάδα Υπηρεσίας:………………………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: α) κινητό…………………………………………………. 

                          Β) εργασίας………………………………………………... 

Email:……………………………………………………………………… 

Στο δωμάτιο με τους: 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

Σύνολο ατόμων:……. 

Μην Ξεχάσετε!!!! 

B. Tο αντίγραφο κατάθεσης στο λογ/μο του πρακτορείου με τα 

χρήματα και το όνομα σας. 

mailto:dgritzalas@unioneurobank.gr

