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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 005 / 03-05-2018

«Ένα νησί συνυφασμένο με την θρησκευτική μας παράδοση, αφού στη Χώρα της δεσπόζει ο
Ναός της Μεγαλόχαρης, που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες πιστούς από όλον τον κόσμο.
Κρύβει στην "αγκαλιά" της πολλά μικρά διαμαντάκια, τα πανέμορφα χωριά της.»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η Μέρα Σάββατο 26-5-2018:
Συγκέντρωση στις πέντε (5:00 πμ) το πρωί στο γνωστό σημείο της Ομόνοιας (Hondos Center,
γωνία 3ης Σεπτεμβρίου. Αναχώρηση για Ραφήνα. Μετά από 2 ώρες ταξίδι (με το ταχύπλοο Tera
jet) άφιξη στην Τήνο και στο ξενοδοχείο μας στα Κιόνια. Τακτοποίηση στα δωμάτια και
ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Γεύμα (προαιρετικό) και γιατί όχι μπάνιο στην βραβευμένη με
γαλάζια σημαία παραλία του ξενοδοχείου.
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To απόγευμα προαιρετικά μπορούμε να μεταβούμε στην πόλη της Τήνου και στον Ι. Ν. της
Παναγίας για να αφήσουμε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον Εσπερινό. Θα
υπάρχει ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα και να κάνουμε την βόλτα
μας στην παραλία της Τήνου. Διανυκτέρευση.

2η Μέρα Κυριακή 27/5/2018:
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για την ενδοχώρα. Μεγάλοι καλλιτέχνες έκαναν ακόμα διάσημο
το νησί σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπως ο Χαλεπάς, αλλά και οι Γύζης, Λύτρας, Φιλιππότης
και Σώχος.

Προορισμός ο Πύργος, ένας μοναδικός παραδοσιακός οικισμός. Πρώτη μας στάση
στο νέο μουσείο μαρμαροτεχνίας (προαιρετικό / τιμή γκρουπ 1,5€ ανά άτομο). Χαρακτηριστικό
γνώρισμα του Πύργου ο οποίος είναι το χωριό των μαρμαράδων είναι τα κάτασπρα σπίτια,
τα μαρμάρινα υπέρθυρα, οι πορτοσιές, τα οικόσημα, τα στενά και μαρμαροστρωμένα
σοκάκια. Στο χωριό μπορούμε να θαυμάσουμε την τέχνη των μαρμαράδων και τα απίστευτα
δημιουργήματά τους. Να επισκεφθούμε το σπίτι-μουσείο του σπουδαίου γλύπτη
Γιαννούλη Χαλεπά και το μουσείο Τήνιων καλλιτεχνών (προαιρετικό/και για τα δύο τιμή γκρουπ
2 € ανά άτομο), και φυσικά στάση στην κεντρική πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο και τις
περίτεχνες μαρμάρινες βρύσες. Επίσης, στο χωριό θα θαυμάσουμε τις μαρμαρόκτιστες
εκκλησιές του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Νικολάου και τα αξιολογότατα μαρμάρινα
έργα τέχνης στο Κοιμητήριο.
Στην συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής και αφού περάσουμε από τα χωριά
«μπαλκόνια», με την υπέροχη θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, Υστέρνια και Καρδιανή
φτάνουμε στις Κολυμπίθρες για μπάνιο και προαιρετικό γεύμα. Αργά το απόγευμα επιστροφή
στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.

3η Μέρα Δευτέρα 28/5/2018:
Πρωινό στο ξενοδοχείο και το πούλμαν θα πάει όσους θέλουν στη πόλη και όσους θέλουν για
μπάνιο στον Αγ Σώστη. Στις 14:30 επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Ραφήνα. Άφιξη στην
Ραφήνα στις 17:20, επιβίβαση στο λεωφορείο μας και επιστροφή στην Αθήνα.
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Τιμή συμμετοχής μετά την επιδότηση του Σωματίου μας 135 € σε
δίκλινο/τρίκλινο και 150 € σε μονόκλινο
Παιδιά έως 12 ετών διαμένοντας με τους γονείς τους 63 € (ακτοπλοϊκά – λεωφορείο)
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Μεταφορά από/προς Ραφήνα με πούλμαν.
Εισιτήρια πλοίου TERA JET (ταχύπλοο) ΡΑΦΗΝΑ– ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ.
2 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο TINOS BEACH 4* (https://www.tinosbeach.gr/),
πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο.
Μουσικοχορευτικό δείπνο.
Όλες οι μεταφορές στην Τήνο βάσει προγράμματος.
ΦΠΑ.

με

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Ο,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
Είσοδοι σε χώρους με εισιτήριο.
(Ο φόρος διανυκτέρευσης 3 ευρώ το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση θα καταβληθεί από μας.)
Σημείωση: Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Για να κρατηθούν οι θέσεις θα πρέπει μέχρι την Δευτέρα 7 Μαΐου να προκαταβάλετε 100
€ στον λογαριασμό του Union 104.0200.112900 με το όνομά σας και να μας αποστείλετε
το καταθετήριο με e-mail (dgritzalas@unioneurobank.gr) ή fax (210 3609072) και η
εξόφληση μέχρι τις 21 Μαΐου 2018.
 Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τα στοιχεία παραλαβής της
ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
 Στη συμμετοχή της εκδρομής προηγούνται τα μέλη του Σωματείου μας
 Υπεύθυνος ενημέρωσης ο σ.δ. Δημήτρης Γκριτζάλας, τηλ.: 6944765557,
e-mail:dgritzalas@unioneurobank.gr
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος
Στάθης Χαρίτος

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Σιδεράτος
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Ονοματεπώνυμο: ………………………………….……………………………..
Μονάδα Υπηρεσίας: ………………….…………………………………………
Κινητό: ……………………………… Τηλ. εργασίας ….……………………...
Ε-mail: …………………………………………………………………...…………
Στο δωμάτιο με τους:
1)……………………………………………………………………………………..
2)……………………………………………………………………………………..
Τέκνο 1: ………………………..………………………….. ετών: ………………
Τέκνο 2: ………………..………………………………..… ετών: ………………
Σύνολο ατόμων:………………..
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