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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νo79/18-11-2016 
 
 

 
ΜΕΝΟΥΜΕ  ΕΛΛΑΔΑ 

 

 
 
 

ΤΡΙΗMΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 9-10-11 Δεκεμβρίου  
ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ, ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ, ΦΩΚΙΔΑ 

(Ναύπακτος, Άνω Χώρα Ναυπακτίας, Φράγμα Μόρνου,  
Αμφίκλεια, Καμένα Βούρλα) 

 

Επιδοτούμενη εκδρομή για τα μέλη του Union στην Άνω Χώρα της Ναυπακτίας 

και στα Βαρδούσια μόνο με 120 Ευρώ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό! 

(Διαφορά μονοκλίνου +50Ε, παιδιά μέχρι 6 ετών δωρεάν στο δωμάτιο των γονέων και τα μεγαλύτερα 

μέχρι 10 ετών 50Ε ) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1η  ημέρα Παρασκευή 9-12-2016: ΑΘΗΝΑ- ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΑΝΩ ΧΩΡΑ.  

Αναχώρηση στις 16:30 από την ΑΘΗΝΑ (αρχή της 3ης Σεπτεμβρίου απέναντι από hondos center) 

με ενδιάμεσες στάσεις (Ισθμός Κορίνθου – Ναύπακτος) για την Άνω Χώρα μέσω της 

γέφυρας Ρίου Αντιρρίου. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

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 

 

http://www.unioneurobank.gr/
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                   Ναύπακτος                                      Αμφίκλεια                                                   Καμένα Βούρλα 

 

2η ημέρα Σάββατο 10/12/2016: ΑΝΩ ΧΩΡΑ 

                      Μετά το πρωινό  θα επισκεφτούμε το Μοναστήρι της Αμπελακιώτισας. Στη 

συνέχεια ελεύθεροι να απολαύσουμε το ορεινό τοπίο και ανάλογα με τις καιρικές 

συνθήκες θα έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε και ένα προαιρετικό πικνίκ 

στην πανέμορφη τοποθεσία του Αϊ-Γιάννη. Ανασύρουμε ειδυλλιακές εικόνες μιας πιο 

ρομαντικής εποχής και μία αίσθηση παιδικής ξενοιασιάς. Η εμπειρία του πικνίκ δεν θα 

μπορούσε παρά να είναι μαγευτική.  

                     Το βράδυ δείπνο με ζωντανή μουσική για χορό και διασκέδαση, 

προσφορά του Σωματείου. 

 

3η ημέρα Κυριακή 11-12-2016:  ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ-ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ-ΑΘΗΝΑ 

                     Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ.  Θα επισκεφτούμε το 

φράγμα του Μόρνου και το Μεταλλευτικό πάρκο Φωκίδας. 

Στο Vagonettο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά Θεματικά Πάρκα της Ευρώπης, θα ακολουθήσετε τα χνάρια 

των μεταλλωρύχων μέσα στις υπόγειες στοές με τα κοιτάσματα του βωξίτη. Με οπτικοακουστικά 

συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας, θα γνωρίσετε την ιστορία των μεταλλωρύχων και της μεθόδους 

εξόρυξης μέσα σε ένα παλιό μεταλλείο στην καρδιά της Γκιώνας. Η ιστορία της εξόρυξης του βωξίτη, που 

αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή αλουμινίου, διαδραματίζεται σε έξι διαφορετικές γλώσσες με 

τη βοήθεια συσκευών ατομικής ξενάγησης υψηλής τεχνολογίας. 

To Vagonetto αποτελεί σήμερα ένα ιδιαίτερο, εναλλακτικό αξιοθέατο το οποίο έχει δεχθεί πάνω από 

60.000 επισκέψεις από το Σεπτέμβριο του 2003.  Το "φουτουριστικό" περιβάλλον στον ομφαλό της γης 

εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους. 
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Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας 

Αναχώρηση για το δρόμο της επιστροφής. Φαγητό στην μαγευτική Αμφίκλεια, 

προσφορά του Σωματείου μας.  Ενδιάμεση στάση για καφέ στα Καμένα Βούρλα.  

 

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 

* ΔΥΟ (2)  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CRYSTAL MOUNTAIN 4* 

(http://www.crystalmountain.gr) με πρωινό και δύο δείπνα (Παρασκευή και Σάββατο με το live 

πρόγραμμα) 

.                

Το ξενοδοχείο μας 

* ΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

 *ΠΟΥΛΜΑΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ 

 * ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

Για να κρατηθούν οι θέσεις θα πρέπει να προκαταβάλετε 20Ε στον λογ/μο του 
UNION 104.0200.112900 με το όνομά σας και να μας αποστείλετε το καταθετήριο   
με e-mail  (dgritzalas@unioneurobank.gr) ή fax (2103609072)   και η εξόφληση 
μέχρι 2 Δεκεμβρίου. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του UnionEurobank 
Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

         Στάθης Χαρίτος Γιάννης Σιδεράτος 

http://www.crystalmountain.gr/
mailto:dgritzalas@unioneurobank.gr
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………… 

Μονάδα Υπηρεσίας:…………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: α) κινητό…………………………………………………. 

                          Β) εργασίας………………………………………………... 

Στο δωμάτιο με τους: 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

Σύνολο ατόμων:……………….. 

                             

                            


