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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ του Union προς τα μέλη του   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Προσφορά με ή χωρίς επιδότηση - 24μηνο 

συμβόλαιο 

 

Το Σωματείο μας  στο πλαίσιο των επιπλέον παροχών προς τα µέλη του, 

εξασφάλισε σε συνεργασία µε τη Vodafone, προγράµµατα κινητής τηλεφωνίας σε 

πολύ προνοµιακές τιµές που θα αποφέρουν σηµαντικό οικονοµικό όφελος στο 

συνολικό µηνιαίο λογαριασµό σας. 

Τα προσφερόμενα προγράμματα έχουν ως εξής : 

 

  



 

Και ακόμα …… Επιπρόσθετα πακέτα Mobile Internet 

 

 
 

Internet 4sharing* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Προσφέρεται μια εξτρά κάρτα SIM για να χρησιμοποιείτε τα MB  του Προγράμματός σας 

στο Tablet ή το Laptop  

⃝ Ο κάθε υπάλληλος της Eurobank μπορεί θα έχει την δυνατότητα ενεργοποίησης 

έως 4 γραμμές . 

 ⃝ Η συγκεκριμένη προσφορά αφορά μόνο νέες γραμμές και φορητοτητες από άλλα 

δίκτυα. 

 

 

Για τις προσφορές μπορείτε να επικοινωνείτε με την 

 κυρία Ανθούλα Θωμά, 

κινητό τηλέφωνο επικ: 6955001006 

σταθερό τηλέφωνο επικ: 210-2110709 

 email: anthoula.thoma@vfsales.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aidonakia Water World 
Φέτος το καλοκαίρι το Λούνα ΠαρκΤα Αηδονάκια στο Μαρούσι θα 

φιλοξενήσει το πιο δροσερό καλοκαιρινό event της Αθήνας, το 
Aidonakia Water World! Με παραμυθένια θεματοποίηση, Water 

Battle Arena, Laser Tag Arena, Survival Στίβο Μάχης, 20 παιχνίδια 
κλασικού Λούνα Παρκ, δημιουργικά εργαστήρια και πολλά summer events 

στο Aidonakia Water World η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ! 

 
To Aidonakia Water World θα λειτουργήσει από 15 Ιουνίου έως και 20 Σεπτεμβρίου, στο 

κεντρικό μας κατάστημα Λούνα ΠαρκΤα Αηδονάκια στο Μαρούσι, το καλύτερο Λούνα Παρκ 

της πόλης. Με έκταση 5.500 τ.μ. και αμέτρητα παιχνίδια για όλη την οικογένεια, το πάρκο 

αποτελεί για πάνω από 40 χρόνια τον απόλυτο προορισμό οικογενειακής ψυχαγωγίας στην 

Αθήνα. 

ΤΟ ΠΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ! 

To Aidonakia Water World είναι το πιο «δροσερά» ανατρεπτικό καλοκαιρινό πάρκο της 
Αθήνας και περιλαμβάνει: 

 
•Θεματοποίηση με διάκοσμο που παραπέμπει σε ένα μαγικό υποθαλάσσιο κόσμο 

 
•Ανανεωμένη διάταξη πάρκου με νέα action/summer games ■ Νέα Water Battle Arena 

 

•Ανανεωμένη Laser Tag Arena 
 

•Ολοκαίνουργιο στίβο μάχης Kids Survival 

 
•Εκπαιδευτικά/Καλλιτεχνικά εργαστήρια 

 
•Summer Events & Parties 

 

Και όλα τα παραπάνω συνδυασμένα με 20 παιχνίδια κλασικού Λούνα Παρκ για όλες τις 
ηλικίες! 

ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΑ 
ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ! 

Φέτος το καλοκαίρι θα μεταφερθούμε στην χώρα του παραμυθιού. Θα ταξιδεύσουμε πάνω 

και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και θα γνωρίσουμε από κοντά την πιο γλυκιά 
καλοκαιρινή ιστορία γεμάτη με γοργόνες πειρατές, μάγισσες τους κατοίκους της 
παραμυθοχώρας θησαυρούς και πολλά κρυμμένα μυστικά. Όλα αυτά βεβαίως θα είναι 

συνδυασμένα με ατελείωτο παιχνίδι στην πετυχημένη water battle arena & σε άλλα 20 
παιχνίδια κλασικού Λούνα Παρκ αλλά και καλοκαιρινής δράσης. 

WATER BATTLE ARENA 
 
Ελάτε να γνωρίσετε τη νέα Water Battle Arena όπου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο δύο 

ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες με απώτερο σκοπό «να γίνουν... μούσκεμα»! Νεροπίστολα, 
καταπέλτες κανόνια νερού αλλά και νερόμπομπες, θα κάνουν αυτό το καλοκαίρι πιο 
δροσερό από ποτέ! 
 

LASER TAG ARENA 

Η νέα τάση στην οικογενειακή ψυχαγωγία είναι ήδη εδώ. Σε μία «φουτουριστική» πίστα με 

ξεχωριστά εμπόδια αλλά και laser guns τελευταίας τεχνολογίας θα κάνουν την εμπειρία 

μικρών και μεγάλων αξέχαστη. 

 



 

KIDS SURVIVAL ΣΤΙΒΟΣ ΜΑΧΗΣ 

Με γνώμονα την ατελείωτη διασκέδαση αλλά και την απόλυτη ασφάλεια, εδώ και 3 χρόνια 

δημιουργούμε τους παιδικούς στίβους μάχης Kids Survival. Με διασκεδαστικά εμπόδια και 

έξυπνα puzzles τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία του παιδικού 

survival. 

ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ PLAYTOWN CAFE 

Ο πλήρως ανακαινισμένος χώρος εστίασης κάτω από την ονομασία του νέου μας brand 
«Αηδονάκια PlayTown Cafe», προσφέρει πλήθος γευστικών επιλογών τόσο σε γλυκά όσο 

και σε αλμυρά εδέσματα που θα ικανοποιήσουν μικρούς και μεγάλους. 
Το «Αηδονάκια PlayTown Cafe» προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων (σάντουιτς, 
σφολιάτες πίτσες, γλυκά, βάφλες κρύα αναψυκτικά, νερά και χυμούς παγωτά, snacks και 

ποικιλία καφέδων), ενώ υπάρχει δυνατότητα για ομαδικό menu κατόπιν συννενόησης. 
ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 
Το πάρκο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου οι επισκέπτες μπορούν να 

αναπαυθούν κάτω από σκίαστρα και ομπρέλες ενώ παράλληλα προσφέρεται κλιματιζόμενος 
ημιυπαίθριος χώρος με καθιστικό στον εσωτερικό μας παιδότοπο. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Στην εταιρία «Λούνα Παρκ τα Αηδονάκια» η ασφάλεια παίζει πάντα πρωταρχικό ρόλο σε 
όλες μας τις δραστηριότητες. Όλοι οι χώροι και εξοπλισμοί μας διαθέτουν τις απαραίτητες 

πιστοποιήσεις από κρατικούς και διεθνείς φορείς (ΕΒΕΤΑΜ και TUV NORD) για την 
ασφαλή λειτουργία τους. 
Ο χώρος μας είναι περιφραγμένος με ελεγχόμενη είσοδο - έξοδο, διαθέτει κάμερες 

ασφαλείας και χώρο στάθμευσης για τα λεωφορεία. 
Έμπειρο προσωπικό θα κατευθύνει τις ομάδες των παιδιών προς κάθε δράση 

εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή συμμετοχή τους στα παιχνίδια. 
0 χώρος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των summer camps προσφέρεται κατά 
αποκλειστικότητα για τις ώρες 10:00-15:00 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 

ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Πανοραμική Ρόδα •Καρουσέλ •Τρένο 
• Αυτοκινητόδρομος 
• Safari 

• Roller Coaster «Σκουλήκι ο Αλέξανδρος» 
• 200 τ.μ. Ημιυπαίθριος κλιματιζόμενος παιδότοπος 
• Venture River •Τραμπολίνο 

■        Spider «Αράχνη» 
• Πύργος Αναρρίχησης 

• Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 
• Aidonakia Kids Survival Στίβος Μάχης 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ ΑΠΟ 16,50€ ΜΟΝΟ ΜΕ 9,50€ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΡΚΑ 
ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ή ΣΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΑΜΑΞΑΚΙΑ, ή ΣΤΗΝ LASER TAG ARENA ή 

ΣΤΗΝ WATER BATTLE ARENA  
Για να αποκτήσετε τα εισιτήρια στην προνομιακή τιμή θα πρέπει να κάνετε την κατάθεση 
των 9.5ευρώ (για κάθε άτομο) στον λογαριασμό 0026.0104.91.0200112900 (Eurobank – 
Σωματείο Union Eurobank)   αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό των 
ατόμων. Εν συνεχεία, το εν λόγω αποδεικτικό θα πρέπει να αποσταλεί στο  email : 
nvasilakou@unioneurobank.gr. Με το αποδεικτικό κατάθεσης και την κάρτα μέλους του 
Union θα μπορείτε να επισκεφτείτε το πάρκο. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την συν. 
Νικολέττα Βασιλάκου στο  6956301842 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Union Eurobank 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Στάθης Χαρίτος                       Γιάννης Σιδεράτος 


