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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 056 / 12-02-2019 
 

 

 
 

 

1 η  η μ έ ρ α  
 

Συγκέντρωση το Σάββατο 23/03/2019 στις 07:00  και αναχώρηση 07:30 από την Ομόνοια (αρχή 

3ης Σεπτεμβρίου) με προορισμό το νομό Μαγνησίας. Θα κάνουμε ενδιάμεσες στάσεις και θα 

φτάσουμε στον Βόλο περίπου στις 13:00. Θα συνεχίσουμε την διαδρομή μας για να ανέβουμε το 

Πήλιο, το θρυλικό βουνό των Κενταύρων. Ένας εκπληκτικός συνδυασμός ορεινού και θαλάσσιου 

τοπίου, υψώνεται επιβλητικός βορειοανατολικά του Βόλου. Η θερινή κατοικία των δώδεκα θεών του 

Ολύμπου με τα 24 γραφικά Πηλιορείτικα Χωριά, προκαλούν θαυμασμό για την αρχιτεκτονική των 

σπιτιών τους, τις πλατείες και τα καλντερίμια τους.  

Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, (“Xenia Portaria”, Πορταριά Πηλίου,  τηλέφωνα: 24280 99980-3, 

www.xeniaportarias.gr) τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Το απόγευμα μπορείτε να βγείτε 

βόλτα στο όμορφο χωριό της Πορταριάς, ή να επισκεφθούμε τη γυναικεία Μονή Παναγίας της 

Οδηγήτριας, μόνο 500 μ. από την Πορταριά σε υψόμετρο 620 μ. με όμορφη θέα στο Βόλο και τον 

Παγασητικό. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην κεντρική Πλατεία "Μελίνας Μερκούρη", 

περιτριγυρισμένη από ξενοδοχεία και ταβέρνες. Είναι ο χώρος των κυριοτέρων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων του χωριού. 

 

2 η  η μ έ ρ α  
 

Την Κυριακή 24/03/2019, μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε τη περιήγησή μας στα χωριά του 

Πηλίου. Θα περάσουμε από τα Χάνια, Τσαγκαράδα και θα καταλήξουμε στις Μηλιές. Από τις 

Μηλιές θα επιβιβαστούμε στο θρυλικό τρενάκι  «Μουτζούρη» για να ζήσουμε τη μαγεία της 

διαδρομής μέχρι τα Άνω Λεχώνια, όπου θα μας περιμένει το πούλμαν για να μας πάει στην πόλη 

του Βόλου για περίπατο στη παραλία και για φαγητό σε ψαροταβέρνα στην παραλιακή με όμορφη 

θέα στη θάλασσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. 

Σωματείο Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης 

 Eurobank 
Αριθ. Εγκριτ. Απόφ. Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 432/1977 

Α/Α Βιβλίου Ανεγν. Συνδικ. Οργαν. Πρωτ. Αθηνών 6713 Ειδ. 1956/6-4-2000 
Εμμ.Μπενάκη 32, 10678 Αθήνα, Τηλ. 2103624278, 2103623542 Fax: 2103609072 

http://www.unioneurobank.gr     e-mail: info@unioneurobank.gr 

Σάββατο βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο με συνοδεία DJ για χορό μέχρι το πρωί 

(Προσφορά Union) 

http://www.xeniaportarias.gr/
http://www.unioneurobank.gr/
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3 η  η μ έ ρ α  
 

Την Δευτέρα 25η Μαρτίου, μετά το πρωινό, αρχίζει το ταξίδι της επιστροφής με πρώτη στάση 

στην όμορφη Μακρινίτσα με την ιστορική πλατεία της με τα πλατάνια και την θέα στον Παγασητικό. 

Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννη και στο καφενείο «Θεόφιλος» με την μεγάλη τοιχογραφία 

του μεγάλου λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ και την κρήνη με τις τέσσερεις χάλκινες 

λεοντοκεφαλές. Η Μακρινίτσα έχει κηρυχτεί ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο δρόμο της 

επιστροφής θα απολαύσουμε τον παραδοσιακό μπακαλιάρο σκορδαλιά σε σημείο που θα μας 

εξυπηρετεί. Άφιξη την Αθήνα αργά το απόγευμα. 
 

ΚΟΣΤΟΣ: 

  Το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο και μετά την επιδότηση 50% του Σωματείου μας:          120 € 

  Το άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο και μετά την επιδότηση 50% του Σωματείου μας:          160 € 

  Τρείς ενήλικες σε junior σουίτα το άτομο & μετά την επιδότηση 50% του Σωματείου μας: 125 € 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ: 

  Κόστος 1ου παιδιού έως 6 ετών: Σε δίκλινο δωμάτιο μαζί με τους γονείς, 25 € 

  Κόστος το 1ο παιδί άνω των 7 ετών: Σε δίκλινο δωμάτιο μαζί με τους γονείς, 100 € 

  Κόστος οικογενειακού δωματίου 4 ατόμων: Το οικογενειακό δωμάτιο, 2 ενήλικες και 2 παιδιά 

έως 12 ετών και μετά την επιδότηση του Σωματείου μας, 380 € 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων κρατείστε άμεσα θέση.  

Προκαταβολή 50 € και εξόφληση μέχρι 10 Μαρτίου 2019. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Union Eurobank: 0026.0104.91.0200.112900 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της προκαταβολής.  

  Συμπεριλαμβάνονται στο κόστος τα παρακάτω: 

 1. Πρωινά με παραδοσιακές ελληνικές ντόπιες γεύσεις σε πλούσιο μπουφέ (2.) 

 2. Ένα δείπνο σε μενού με μουσική DJ το βράδυ του Σαββάτου. 

 3. Ένα δείπνο σε ψαροταβέρνα στην παραλιακή του Βόλου με θέα τη θάλασσα με πλούσιο 

φαγητό συμπεριλαμβανομένων των ποτών σε απεριόριστη κατανάλωση. 

 4. Το γεύμα της Δευτέρας 25/03/2019 σε ταβέρνα. 

 5. Εκδρομές στα χωριά του Πηλίου. 

 6. Χρήση χαμάμ & σάουνα (κατόπιν ραντεβού) στο ξενοδοχείο «Xenia Portaria». 

 7. Χρήση γυμναστηρίου στο ξενοδοχείο «Xenia Portaria». 

 8. Internet στο ξενοδοχείο «Xenia Portaria». 

 9. Εισιτήρια τρένου (Μουτζούρης). 

 10. Συνοδός-ξεναγός του γραφείου. 

 11. Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν τελευταίας πενταετίας. 

 12. Ασφάλεια σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές όλων των επιβαινόντων. 

 13. ΦΠΑ και όλους τους νόμιμους φόρους και του φόρου διανυκτέρευσης 3 € ημερησίως. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

Στάθης Χαρίτος             Γιάννης Σιδεράτος 
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                               Ο ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ                                                                                                                                                ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

στο e-mail: info@unioneurobank.gr ή στο fax: 210 3609072 
 

Ονοματεπώνυμο συναδέλφου:………………………………………………………………………………….. 
 

Μονάδα υπηρεσίας:……………………………………………………………………………………….……..  
 

Κινητό τηλέφωνο:…………………………………………………………………………………………..……… 
 

2ο άτομο, ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………………….. 
 

3ο άτομο  ονοματεπώνυμο:   ……………………………………………………………………………………… 
 

4ο άτομο  ονοματεπώνυμο:   ……………………………………………………………………………………… 
 

• Σε περίπτωση παιδιών είναι απαραίτητη η ηλικία 
 

Τύπος δωματίου: 
 

Συνολικό κόστος:                             
 

Ημερομηνία κατάθεσης προκαταβολής: ……………………  Ποσό:……….…….. 
 

Ημερομηνία κατάθεσης εξόφλησης: ………………………….  Ποσό:………..…….                                   
 

Πληροφορίες/κρατήσεις θέσεων:  

• Δημήτρης Γκριτζάλας (210 3624278, 6944 765557, dgritzalas@eurobank.gr)  

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

 
 

 

                               ΠΟΡΤΑΡΙΑ                                                                                                                                                                      ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 
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