
 

 

Καλοκαιρινές Προσφορές  



 

Το Σωματείο Union Eurobank στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που έχει 

με τη Ταξιδιωτική Εταιρία COSMORAMA, έχει τη χαρά να προσφέρει σε όλα 

τα Μέλη του Ειδικές Φιλικές Τιμές. 

Η έκπτωση δεν ισχύει : 

για ομαδικά ταξίδια που θα διοργανωθούν μέσω 

του Σωματείου 

για μεμονωμένες υπηρεσίες (πχ αεροπορικά εισιτήρια, 

ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κρατήσεις  ξενοδοχείων εξωτερικού) 
 

• Κράτηση σε ξενοδοχείο στην 
Ελλάδα μέσω του ONLINE 

συστήματος κρατήσεων που 
εμφανίζεται στην ιστοσελίδα 

www.cosmorama-travel.gr 

• Μεμονωμένο Ταξίδι (FIT) στο 
Εξωτερικό για πακέτο 

υπηρεσιών αεροπορικής 
μετάβασης + διαμονής σε 

ξενοδοχείο  

• Συμμετοχή σε 
οποιοδήποτε 
Ομαδικό Ταξίδι 
(GROUP)  στο 
Εξωτερικό 

• Συμμετοχή σε 
οποιοδήποτε 

Ομαδικό Ταξίδι 
(GROUP)  στην 

Ελλάδα 

10% 10% 

5% 5% 

    *Η έκπτωση αφορά την αξία του Ταξιδιού 

(προ φόρων) με ανώτατο ποσό τα 300€ 

κατ’ άτομο και ισχύει επιπλέον και για έναν 

 (1) Συνοδό ανά Μέλος. 

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 

  

 

Θα σταλούν στα  email  των 

Μελών μας οδηγίες χρήσης 

του ειδικού κουπονιού (για 

προσωπική χρήση και μόνο). 

Για περισσότερες πληροφορίες : 
→ Cosmorama, τηλ:  
Αθήνα 210 3642707 & Θεσ/νικη 2310 230555 
 
→ Σωματείο Union Νικολέττα Βασιλάκου 
210 3624278 & 6956301842   



 

€ 

Το Σωματείο Union Eurobank συνεργάζεται με το πολυϊατρείο Eurocare  και 

προσφέρει στα μέλη του και στις οικογένειές τους πακέτα προσφορών σε ιατρικές 

θεραπείες προσώπου – σώματος. 

Κλείστε ραντεβού για ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση από τους εξειδικευμένους και με πολυετή 

εμπειρία ιατρούς* του EUROCARE και ενημερωθείτε και για άλλες εκπτώσεις – προσφορές 

σε νήματα ανόρθωσης προσώπου, σώματος  κ.α.  

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 

 Τηλέφωνο Επικοινωνίας :210 2204137 e mail : info@eurocare.com.gr  (Λεωφ. Βασιλίσης Σοφίας 50,Αθήνα) 
Σωματείο Union Eurobank Νικολέττα Βασιλάκου  
    τηλ. επικοινωνίας: 210.3624278/6956301842, e mail: nvasilakou@unioneurobank.gr 
 

*Δρ Μελίνα Νάστα: Πτυχιούχος ΩΡΛ – Πλασική Αισθητική Προσώπου. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην 
χειρουργική Ανατομία από το Ε.Κ.Π.Α. Επιστημονικό προσωπικό στα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια : Μητέρα, 
Ευρωκλινική, Λευκός Σταυρός.  

150€  Botox Full Face 

100€  Baby Botox Full Face  

50€  Μεσοθεραπεία Σώματος  

(Λιποδιάλυση - Κυτταρίτιδα - Σύσφιξη) 

40€  Μεσοθεραπεία Προσώπου  

(Ενυδάτωση - Σύσφιξη - Λάμψη)  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
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