ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Με την πιο βαθιά εκτίμηση και αγάπη στον μεγάλο καλλιτέχνη και άνθρωπο
Στον Ευγένιο της ψυχής μας

1. Από τον Κλασσικό Μοντερνισμό στο Μεταμοντερνισμό.
Στο Κέντρο Τεχνών –Πάρκο Ελευθεριάς (Σταθμός Μετρό:Μέγαρο Μουσικής).
Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 6:30 μ.μ.
Πενήντα έργα (χαρακτικά και σχέδια) διάσημων ζωγράφων όπως Picasso, Klimt, Klee, Matisse.
Braques, Schiele κ.α. από την αριστουργηματική συλλογή του Otto Mauer.
Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Αθηνά Σχινά.
Είσοδος ελεύθερη. ∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.
2. Η νεοελληνική τοπιογραφία από το 18ο ως τον 21ο αιώνα.
Στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών – Θεοχαράκη(Βασ.Σοφίας 9 και Μέρλιν 1).
Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 11:00 π.μ.
Ένα πανόραμα της νεοελληνικής τοπιογραφίας με έργα των Γύζη, Βολονάκη, Παπαλουκά, Παρθένη,
Μαλέα, Γαλάνη, Θεόφιλου, Τσαρούχη, Μαλάμου, Φασιανού, Μυταρά κ.α.
Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Αθηνά Σχινά.
Τιμή εισόδου 6 € . ∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.

3. Μίνι διακοπές στο Νότιο Πήλιο … με μικρές πεζοπορίες και κρουαζιέρα στα νησάκια του
Παγασητικού.
Πεμ-Παρ-Σαβ-Κυριακή 28-29-30-31 Μαΐου.
Πέμπτη: Αναχώρηση στις 7:30 π.μ από την πλ. Καραϊσκάκη (σταθμός Μεταξουργείου) με
ενδιάμεσες στάσεις στον αρχ. χώρο των Φθιώτιδων Θηβών και στο αρχ. μουσείο του Βόλου.
Άφιξη στο Χόρτο Πηλίου (ξενοδοχείο Λήδα) 50 χλμ. από το Βόλο. Μπάνιο, ελαφρύ γεύμα και
αναχώρηση με το πούλμαν για το γραφικό Τρίκερι.
Το ηλιοβασίλεμα θα μας βρει να κατεβαίνουμε το παλιό λιθόστρωτο για το ψαροχώρι - ταρσανά της
Αγίας Κυριακής (πεζ 40 λ.).
Παρασκευή : Αναχώρηση στις 10 π.μ. από τη Μηλίνα με τρεχαντήρι για το νησάκια του Αλατά
και της Πρασούδας με τα μεταβυζαντινά μνημεία των Αγ. Τεσσαράκοντα και της Ζωοδόχου Πηγής,
την πανέμορφη παραλία της Τζάστενης και τα Πυθονήσια, με βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά του
Παγασητικού. Πεζοπορική διάσχιση του νησιού Παλιό Τρίκερι (40 λ. ). Φαγητό στο μικρό
παραθαλάσσιο οικισμό και επιστροφή το σούρουπο στη Μηλίνα.
Σάββατο: Αναχώρηση με το πούλμαν για την Αργαλαστή. Πεζοπορία μίας ώρας για το
Λεφόκαστρο, μπάνιο και πεζοπορία μίας ώρας μέχρι τη Άφυσσο. Επιστροφή με το πούλμαν στο

ξενοδοχείο για μπάνιο και φαγητό. Το απόγευμα θα περπατήσουμε στο υπέροχο λιθόστρωτο από το
Λαύκο στη Μηλίνα , με θέα τον, βαθυκόκκινο από το ηλιοβασίλεμα, Παγασητικό (πεζ. 1 ώρ.).
Κυριακή: Με το πούλμαν θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι της Πάου και θα
περπατήσουμε το παραλιακό μονοπάτι με βουτιές στον Κάλαμο και στους ορμίσκους μέχρι το
ξενοδοχείο. Φαγητό και αναχώρηση στις 3:30 μ.μ. για την Αθήνα.
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο, ψάθα, και μαγιό για πολλά μπάνια.
Η τιμή των 102-110 και 118 € (ανάλογα με την κατηγορία δωματίου) κατ άτομο, περιλαμβάνει το
πούλμαν και 3 διανυκτερεύσεις(χωρίς πρωινό). Τα έξοδα της ημερήσιας κρουαζιέρας είναι ατομικά.
4. Βερλίγκα. Στις πηγές του Ασπροποτάμου στο Περιστέρι της ΝότιαςΠίνδου.
Παρ-Σαβ-Κυριακή 12-13-14 Ιουνίου.
Αναχώρηση το πρωί ή το μεσημέρι της Παρασκευής με δικά μας αυτοκίνητα για Τρίκαλα-Πύλη-ΕλάτηΠερτούλι με κατάληξη το Χαλίκι (100 χλμ. από τα Τρίκαλα). Λίγο έξω από το θαυμάσιο αυτό κεφαλοχώρι
(υψ.1160 μ.) θα στήσουμε τις σκηνές μας σε λιβάδι ανάμεσα σε έλατα και οξιές με κοντινή θέα το αφρισμένο
ρέμα Γκουβατουμάνι. Στις 5 π.μ. του Σαββάτου θα αρχίσουμε το περπάτημα για την Βερλίγκα και τις γύρω
εκπληκτικές περιοχές των πηγών του Αχελώου (υψ.2000 μ.) με επιστροφή γύρω στις 4μ.μ. στο
Χαλίκι(πεζ.8ωρ.). Εάν τα κοπάδια έχουν ανέβει στις στάνες η ανάβαση της μισής διαδρομής θα γίνει με
αγροτικά 4Χ4. Την Κυριακή θα γνωρίσουμε τη γύρω περιοχή, θα επισκεφθούμε τον Τίμιο Σταυρό των
∆ολιανών με τους 12 τρούλους και θα περπατήσουμε ένα μικρό τμήμα της Βλαχόστρατας του Καμναιτικου
ποταμού (πεζ. 1ωρ. 30λ.).Αναχώρηση γύρω στις 3:00 μ.μ. για την Αθήνα.
Σημ. Μέχρι 14 άτομα μπορούν να διανυκτερεύσουν σε 4 δωμάτια του κοινοτικού ξενώνα στο Χαλίκι.
Οι υπόλοιποι σε σκηνές.
Έξοδα ατομικά. Για την καλύτερη οργάνωση δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.
Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3210661-2 και 19594.
Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας. Ηλεκτρονική διεύθυνση:www. syete.gr
Αριθμός λογαριασμού 040-480005-27.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

