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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 038 / 12-05-2022 

4ή μερή Εκδρομή  του Union στή Τή νο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 

 

1ή με ρα-10/06/2022: Αθή να - Ραφή να - Τή νος - Ίδρυμα Μεγαλο χαρής 

Αναχώρηση με πούλμαν στις 05:45 από την Ομόνοια στην αρχή της 3ης Σεπτεμβρίου (απέναντι 

από το Hondos Center) για την Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους. Άφιξη στο νησί και  

μετάβαση στον Ναό της Μεγαλόχαρης για προσκύνημα. Στο Ιερό Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης θα 

δούμε το Ναό της Εύρεσης, το μαυσωλείο της Έλλης, το Μουσείο Βυζαντινών Εικόνων & 

Κειμηλίων και την σπουδαία πινακοθήκη. Χρόνος ελεύθερος στη Χώρα για γεύμα και αργότερα 

μεταφορά στα κοντινά (2χλμ) Κιόνια στο TINOS BEACH HOTEL 4*. Τακτοποίηση στα δωμάτια, 

χρόνος για κολύμπι μπροστά στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο μπουφέ. 

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 

Ε. Βενιζέλου 22, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310285781-2,  Fax. 2310284956 

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

http://www.unioneurobank.gr/
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2ή με ρα-11/06/2022: Γυ ρος νήσιου , τα χωρια  που θα ερωτευθει τε!  

Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. 

Επίσκεψη και προσκύνημα στο μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας. 

Συνεχίζουμε για τον Βώλακα, τον περιτριγυρισμένο από απίστευτο 

σεληνιακό τοπίο για περίπατο και καφεδάκι στο ρομαντικό χωριό. 

Επόμενος σταθμός μας το καταπληκτικό Μουσείο 

Μαρμαροτεχνίας (έξοδα ατομικά) έξω από τον Πύργο με 

εκθέματα και αναπαραστάσεις λατομείου, εργαστηρίου κλπ που 

πραγματικά εντυπωσιάζουν. Ακολουθεί περίπατος στο 

μεγαλύτερο χωριό της Τήνου, τον πανέμορφο Πύργο με τα 

ολόλευκα σπίτια που στολίζονται από μαρμάρινα υπέρθυρα και 

σκαλοπάτια. Επίσκεψη στο σπίτι του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά & 

στο Μουσείο των Τηνίων Καλλιτεχνών (έξοδα ατομικά), ψώνια και 

φωτογραφίες στην κεντρική πλατεία του χωριού με τη μαρμάρινη 

βρύση του 1778 και τον αιωνόβιο πλάτανο. Χρόνος για γεύμα 

στο επίνειο του Πύργου, το παραθαλάσσιο χωριό του Πάνορμου 

και τελευταίος μας σταθμός το πανέμορφο χωριό Υστέρνια με τη μοναδική αισθητική και με 

φόντο την απίστευτη θέα μπροστά από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Επιστροφή και 

 ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.  

 

3ή με ρα-12/06/2022: Ελευ θερή ήμε ρα - Αποχαιρετιστή ριο δει πνο 

 

Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για ξεκούραση, μπάνιο, 

ιδιωτικές επισκέψεις. Μία όμορφη ιδέα είναι να κάνετε ημερήσια 

επίσκεψη με το πλοίο της γραμμής στη Μύκονο. Το βράδυ στις 

21:00 αποχαιρετιστήριο δείπνο στον παραλιακό χώρο του 

ξενοδοχείου Ammos, με ζωντανή ορχήστρα, κρασί, 

διασκέδαση και γλέντι, προσφορά του Σωματείου! 

 
 

 

4ή με ρα-13/06/2022: Τή νος - Ραφή να  

Μπουφέ πρόγευμα και λίγος ακόμα χρόνος ελεύθερος. Το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι. 

Συμπληρώστε τα ψώνια και τα σουβενίρ σας στη Χώρα, εκκλησιαστικά ή τοπικές νοστιμιές. 

Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ραφήνα. 
 

 

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή για 4 μέρες / 3 διανυκτερεύσεις 

Με την επιδότηση του Union για τα μέλη του και τις οικογένειες τους (σύζυγοι & τέκνα) 

σε δίκλινο € 174 

σε δίκλινο με θέα θάλασσα € 204 

3ο άτομο-τέκνο άνω των 12 ετών: € 134 

3ο άτομο-τέκνο 5 έως 12 ετών: € 35 

3ο άτομο-τέκνο έως 5 ετών: € 0 

Μονόκλινο: € 264 

Μονόκλινο θέα θάλασσα: € 309 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται:  

• Μεταφορές - εκδρομές ως πρόγραμμα με κλιματιζόμενα πούλμαν 

• Εισιτήρια πλοίου οικονομικής θέσης Ραφήνα-Τήνος-Ραφήνα 

• Διαμονή στο TINOS BEACH HOTEL 4* στα Κιόνια Τήνου 

• Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο στο ξενοδοχείο καθημερινά (ημιδιατροφή) 

• Προσφορά του Union: Δείπνο στον παραλιακό χώρο του ξενοδοχείου Ammos Club, με 

ζωντανή ορχήστρα και κρασί! 

• Αρχηγός / Συνοδός 

• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς   

• Φ.Π.Α. 
 

Από Ραφήνα με το SUPERFERRY:  

10/06 Ραφήνα - Τήνος  07:50 - 11:30   

13/06 Τήνος - Ραφήνα  14:35 - 18:30 
 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται: 

• Εισιτήρια εισόδων, ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων 

και οτιδήποτε δεν αναγράφεται ως περιλαμβανόμενο. 

 

Οδηγίες κράτησης/εξόφλησης 

1. Προκαταβολή:  € 100 ανά άτομο. Kατάθεση στον λογαριασμό του Union 0026.0104.91.0200112900 

(Eurobank) με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του μέλους. Λόγω περιορισμένων θέσεων είναι απαραίτητη η 

επικοινωνία με την συνάδελφο Σοφία Γεωργούδη στα τηλέφωνα 210 2634278 & 2103623542 πριν την 

κράτηση σας. 

2. Αποστολή της Αίτησης Συμμετοχής και του αντιγράφου της κατάθεσης στο email: 

sgeorgoudi@unioneurobank.gr.  

3. Εξόφληση: Έως 31/05/2022 στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό. 
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία/επιβεβαίωση κράτησης μπορείτε να επικοινωνείτε με την συνάδελφο 
Γεωργούδη Σοφία στα τηλέφωνα του Union 210 3624278, 210 3623542. 
 

 

Tinos Beach Hotel 4*  

Κοντά στον ναό του Ποσειδώνα, στην παραλία Κιόνια, 2 χλμ από 

την Χώρα της Τήνου, σας περιμένει το αγαπημένο ξενοδοχείο TINOS 

BEACH για να περάσετε όμορφες διακοπές. Διαθέτει 110 δωμάτια 

και σουίτες, με κλιματισμό, τηλεόραση, μίνι ψυγείο, στεγνωτήρα 

μαλλιών, μπαλκόνι ή βεράντα κ.α. Τις ανέσεις και τις υπηρεσίες 

συμπληρώνει το εστιατόριο, μεγάλα σαλόνια, το μπαρ σε βεράντα 

και πισίνα, η εξωτερική μεγάλη πισίνα, παιδική χαρά, αίθουσα 

επιτραπέζιων παιχνιδιών, πινγκ πόνγκ, μπιλιάρδο, δωρεάν WiFi. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

                                                      Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 

mailto:sgeorgoudi@unioneurobank.gr

