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Οι καλοκαιρινές διακοπές ήρθαν και στην προσπάθειά μας να πετύχουμε για
τα μέλη μας καλύτερους όρους συνεργασίας με ταξιδιωτικά γραφεία πετύχαμε τις
παρακάτω προσφορές:

Το Εurobank Travel συμμετέχει στην προσφορά του Σωματείου μας στο πρόγραμμα της
διπλής επιστροφής (με την χρήση χρεωστικής κάρτας) και αρκεί ένα τηλεφώνημα στο
τηλεφωνικό κέντρο: 210 4849900 ή στις πωλήσεις: 210 4849116 (κ. Γιώργος Ζαχαρίου) και οι
έμπειροι συνάδελφοι του Εurobank Travel είναι στη διάθεσή σας για:
Ταξιδιωτικές πληροφορίες για οποιονδήποτε προορισμό σας ενδιαφέρει
Κρατήσεις εισιτηρίων και ξενοδοχείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για την Ελλάδα και το εξωτερικό
Οργανωμένες εκδρομές ανά τον κόσμο σε συνεργασία με στους μεγαλύτερους
ταξιδιωτικούς οργανισμούς
To Eurobank Travel εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια στους κατόχους καρτών Eurobank:
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*ΤΩΡΑ

ΚΑΙ

ONLINE*

(Επιπλέον μπορείτε να εξαργυρώσετε τα διαθέσιμα ευρώ από της επιστροφής καλώντας το
Eurobank Travel στο 210 4849900)

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Επιβράβευσης με 1%*
Για τα μέλη του Union ισχύει η διπλή επιστροφή (Eπιστροφή Union Χ 2)
Προνομιακές τιμές
Αποκλειστικές προσφορές
Δωρεάν παράδοση εισιτηρίων στο χώρο που μας υποδεικνύετε
Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα του πρακτορείου www.eurobank-travel.gr θα σας δώσει ιδέες και
λύσεις για τις φετινές σας διακοπές.
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Η εταιρία Signature travel μπορεί να παράσχει έκπτωση στα οργανωμένα της ταξίδια 4% στις
τιμές μετρητοίς ή 5% με πιστωτική κάρτα. Η εταιρία μετέχει στο πρόγραμμα επιστροφής με τις
κάρτες της Eurobank με ποσοστό 1,5% (εξαιρούνται τα μεμονωμένα αεροπορικά εισιτήρια
και οι online συναλλαγές) και υπάρχει και η δυνατότητα άτοκων δόσεων.
Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα του πρακτορείου www.signature.gr θα σας δώσει τις
πληροφορίες που θέλετε.

Το πρακτορείο JOY tours προσφέρει ειδική έκπτωση σε καθένα από τα μέλη μας 50 ευρώ
έκπτωση ανά άτομο στις παρακάτω εκδρομές:
ΒΙΕΝΝΗ: 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΒΑΥΑΡΙΑ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΙΝΣΜΠΟΥΡΓΚ: 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ΔΩΡΟ ΒΙΕΝΝΗ): 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΜΑΛΤΑ: 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ: 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΡΑΓΑ: 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: 8 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΥΒΑΣ: 9 ΗΜΕΡΕΣ
Ζητήστε μας να σας στείλουμε τα αναλυτικά προγράμματα (Υπεύθυνος ο σδ. Δημήτρης
Γκριτζάλας, τηλ.: 210 3614465 - 6944 765557, e-mail: dgritzalas@unioneurobank.gr).

Σημαντική σημείωση: Σε κάθε περίπτωση ζητήστε μας να σας στείλουμε τη βεβαίωση
μέλους για ενημέρωση του πρακτορείου.

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank
Ο Πρόεδρος
Στάθης Χαρίτος

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Σιδεράτος
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