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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πρώην ΕΤΒΑ 
Λεωφ. Συγγρού 87 – 2ος όροφος 
Τηλ. :  210 929 4441 – 42,  210 373 9146 
FAX:   210 929 4444 
E-mail:  PetrakiS@piraeusbank.gr  
http://www.sytp-etba.gr 

 
Αθήνα, 04 Μαΐου 2011  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘ. 20 

   
 

  

                  ΘΕΜΑ:  “5ήµερη εκδροµή στο εξωτερικό  
«∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ – Dubrovnik» 

  
 
 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας αποφάσισε να πραγµατοποιήσει 
τη φετινή εκδροµή στο εξωτερικό στις ∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ – DUBROVNIK . 

 
Η εκδροµή είναι 5ήµερη  (4  διανυκτερεύσεις)  και θα πραγµατοποιηθεί 

στις   03  Ιουλίου - 07 Ιουλίου  2011.  
 
Σας παρουσιάζουµε το αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής. 
 

1η ηµέρα:  ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2 ώρες πριν την αναχώρησή 
µας και πτήση για  Ντουµπρόβνικ.  Μετά από 1 ώρα και 35 λεπτά πτήσης, άφιξη 
στο «µαργαριτάρι της Αδριατικής», όπως αποκαλούν το Ντουµπρόβνικ.   
Συνάντηση µε τους τοπικούς µας αντιπροσώπους και µεταφορά στο ξενοδοχείο. 
∆είπνο και διανυκτέρευση.  
  
 
2η ηµέρα  ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – Ξενάγηση πόλης.   

 Μετά το πρωινό ξεκινάµε την ξενάγηση της πόλης.  Το Ντουµπρόβνικ 
θεωρείται µια από τις πιο όµορφες πόλεις του κόσµου.  Για να πάρουµε µια πρώτη 
εικόνα της πόλης θα µεταφερθούµε µε πούλµαν σε σηµείο απ’ όπου θα έχουµε την 
ευκαιρία να θαυµάσουµε την εξαιρετική θέα της παλιάς πόλης του Ντουµπρόβνικ, 
το οποίο µεταξύ άλλων φηµίζεται για τα πολύ όµορφα µνηµεία και τα υπέροχα 
τείχη.  Θεωρείται επίσης ένας από τους σηµαντικότερους τουριστικούς  
προορισµούς της Μεσογείου.  Η παλιά πόλη είναι περιτριγυρισµένη από τείχη του 
10ου αιώνα, τα µεγαλύτερα ίσως στην Ευρώπη.  Μεταξύ άλλων, θα επισκεφθούµε 
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το ιστορικό κέντρο της πόλης, το φράγκικο µοναστήρι, το παλάτι Σπόνζα, το παλάτι 
των Ρέκτορς, τον καθεδρικό ναό και την 
εκκλησία του προστάτη της πόλης του Αγίου 
Βλασίου.  Επίσης θα δούµε τη µικρή και τη 
µεγάλη κρήνη του Ονούφριου, τα φρούρια 
Μινσέτα, Μποκάρ, Σεντ Ιβάν, Ρεβελίν και 
Λοβρίτζενακ, καθώς και τον Καθεδρικό ναό των 
Ρέκτορς.  Χρόνος ελεύθερος.  Το απόγευµα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.   ∆είπνο, 
διανυκτέρευση.  
 
 
3η ηµέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ – BUDVA - KOTOR  

Η σηµερινή µέρα είναι αφιερωµένη στην ξενάγηση της πόλης Budva, την 
µητρόπολη του Μοντενέγρικου Τουρισµού, 
όπου κάνοντας ένα περίπατο µέσα στην παλιά 
πόλη µε την µοναδική αρχιτεκτονική θα έχουµε 
την ευκαιρία να περπατήσουµε στα δυο 
χιλιάδων χρόνων στενά δροµάκια της, µε τα 
πολλά µικρά καταστήµατα και τις µικρές 
εκκλησίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι 
αναλλοίωτες διαµέσου της ιστορίας.  Η 
περιήγηση µας συνεχίζεται στο πανέµορφο 
Kotor, πόλη προστατευµένη από την Ουνέσκο.  
Τα παράλια της αποτελούν το µεγαλύτερο φιόρδ της Ευρώπης, µετά από αυτό της 
Νορβηγίας.  Ακολουθεί ξενάγηση στην παλιά πόλη, η οποία είναι κτισµένη στους 
πρόποδες απότοµων λόφων, περιτριγυρισµένη από τείχη 4,5 χιλιοµέτρων, τα 
οποία χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα, µε πολλές εκκλησίες και παλιά 
αριστοκρατικά σπίτια.  Μεταξύ άλλων θα δούµε τον Ρωµαϊκό Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.  
Επιστροφή το απόγευµα στο Ντουµπρόβνικ.  ∆είπνο στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση. 
  
  
4η ηµέρα:    ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - KORCULA.     

  Αµέσως µετά το πρωινό αναχωρούµε για µια ολοήµερη εκδροµή στο νησί 
Korcula.  Κατά την διάρκεια της διαδροµής είναι απαραίτητη µια στάση στην 
µικρότερη πόλη της Κροατίας, το Ston για να θαυµάσουµε κάνοντας ένα περίπατο 
στα τείχη της πόλης, τα οποία θεωρούνται τα δεύτερα µεγαλύτερα µετά το Σινικό 
τείχος της Κίνας.  Μετά από µια δεκάλεπτη  διαδροµή, φθάνουµε στο νησί Korcula, 
γενέτειρα του Μarco Polo, ένα από τα µεγαλύτερα και πιο δηµοφιλή νησιά της 
∆αλµατίας.  Η κυρίως πόλη της Korcula, βρίσκεται στο ανατολικό µέρος του νησιού 
και αποτελεί αρχιτεκτονικό παράδειγµα µιας εξαιρετικά διατηρηµένης µεσαιωνικής 
πόλης, η οποία µοιάζει µε τη δική µας καταπράσινη Κέρκυρα, έχοντας κι αυτή 
ιταλική επιρροή. 
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Η παλιά πόλη είναι πραγµατικός θησαυρός, γεµάτη µοναστήρια, καθεδρικούς 
ναούς και µουσεία.   
Η ακτογραµµή του προσφέρει πεντακάθαρα 
νερά και υπέροχα τοπία.  
Περπατώντας στα στενά δροµάκια της πόλης, 
θα έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε τα 
άριστα διατηρηµένα κτίρια, τα τείχη της, το 
σπίτι του Marco Polo, το µουσείο.  Αργά το 
απόγευµα παίρνουµε το δρόµο της επιστροφής 
στο Ντουµπρόβνικ και το ξενοδοχείο. ∆είπνο 

και διανυκτέρευση.  
 

5η  ηµέρα:    ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΑΘΗΝΑ.   
Πρωινό και ηµέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας έως το µεσηµέρι.  Μεταφορά στο 

αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής.  
  

Το κόστος συµµετοχής κατ’ άτοµο είναι: 
���� Για συµµετοχή 30 – 35 ατόµων 

���� Σε δίκλινο δωµάτιο:  EURO  595  
���� Σε µονόκλινο:  EURO  820 
 

���� Για συµµετοχή 25 – 29 ατόµων 
���� Σε δίκλινο δωµάτιο:  EURO  620  
���� Σε µονόκλινο:  EURO  770 
 

���� Για συµµετοχή 20 – 24 ατόµων 
���� Σε δίκλινο δωµάτιο:  EURO  667  
���� Σε µονόκλινο:  EURO  830 

 
∆ροµολόγια µε την CROATIA AIRLINES.  Οι ώρες αναχώρησης και 
επιστροφής είναι οι εξής:            
∆ιαδροµή Ηµεροµηνία  Πτήση Αναχώρηση Άφιξη 
Αθήνα  - Ντουµπρόβνικ    03 Ιουλίου  OU 301 20.05 20.35 
Ντουµπρόβνικ  – Αθήνα  07 Ιουλίου OU 300 16.45 19.15 

 
 Στις ανωτέρω τιµές περιλαµβάνονται: 
���� Αεροπορικά εισιτήρια µε  την CROATIA AIRLINES Αθήνα – 

Ντουµπρόβνικ – Αθήνα. 
���� 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή σε µπουφέ και σε 

δωµάτια standard µε θέα σε κήπο ή πόλη 
���� Μεταφορές από και προς το αεροδρόµιο.    
���� Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
���� Συνοδός του γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής.  
���� Τοπικός ξεναγός. 
���� Ταξιδιωτική ασφάλιση. 
���� Ενηµερωτικός φάκελος ταξιδιού. 
���� Φ.Π.Α. 
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∆εν περιλαµβάνονται: 
���� Φόροι αεροδροµίων  121 € περίπου το άτοµο (η τελική επιβεβαίωση µε 

την έκδοση των εισιτηρίων) 
���� Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους. 
 
Απαραίτητα έγγραφα:  
���� ∆ιαβατήριο µε ηµεροµηνία λήξης 6 µήνες τουλάχιστον από την ηµέρα 

αναχώρησης ή 
���� Ταυτότητες νέου τύπου 

 
Επισηµαίνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε 

τις δηλώσεις συµµετοχής  
  
Τρόπος πληρωµής:   
Καταβολή σε τραπεζικό λογαριασµό του Πρακτορείου στην Τράπεζα Πειραιώς,  

ως εξής: 
� 40% προκαταβολή µετρητά συν τους φόρους αεροδροµίου µε τη 

δήλωση συµµετοχής, και 
�  Το εναποµείναν, εξόφληση σε 3 άτοκες µηνιαίες δόσεις µε πιστωτική  κάρτα    
 

Παρακαλούµε οι δηλώσεις συµµετοχής να γίνουν το αργότερο µέχρι την 
Παρασκευή 13 Μαΐου 2011 και ώρα 14.00, στα γραφεία του Συλλόγου                     
(� 210 9294441 – 42 εσωτ. 22441 - 42). 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για ακυρώσεις ισχύουν τα εξής: 

→→→→ 25 ηµέρες και άνω πριν την έναρξη της εκδροµής, επιστροφή της 
προκαταβολής στο ακέραιο.  Πλην του ποσού 12 Ευρώ. για έξοδα 
εξυπηρέτησης, τέλεξ, κ.λ.π 

→→→→ Μέχρι 24 ηµέρες πριν την έναρξη της εκδροµής η ακύρωση θεωρείται 
άκυρη  και ο εκδροµέας είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει το 50% 
της αξίας της. 

→→→→ Μέχρι 20 ηµέρες πριν την έναρξη της εκδροµής η ακύρωση θεωρείται 
άκυρη και ο εκδροµέας  είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει το 75% 
της αξίας της εκδροµής. 

→→→→ Μέχρι 15 ηµέρες πριν την έναρξη της εκδροµής, η ακύρωση θεωρείται 
άκυρη και ο εκδροµέας είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ολόκληρο 
το ποσό της εκδροµής.  

 
 Συναδελφικά, 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραµµατέας              

 
                     Σταµ. Κουτσοπανάγος       Χαρ. Κοντορούπης 


