
 
 
 
 
 
 
Είςαι νζοσ και ηεισ ςτθν Ευρϊπθ;      
Πιρεσ τθν Ευρωπαϊκι Κάρτα Νζων; 
 
Η Γενικι Γραμματεία Οζασ Γενιάσ και το Κδρυμα Οεολαίασ και Δια Βίου 
Ξάκθςθσ ςασ παρουςιάηουν τθν Ευρωπαϊκι Μάρτα Οζων, μία εκπτωτικι 
κάρτα που παρζχει ςθμαντικζσ εκπτϊςεισ και οφζλθ ςε 4 εκατομμφρια 
νζουσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ! 
 
Ευρωπαϊκι Κάρτα Νζων: αυςτθρά μόνο για νζουσ! 
Σθν Ευρωπαϊκι Μάρτα Οζων μποροφν να ζχουν όλοι οι νζοι, θλικίασ 13 - 30 ετϊν. Ιςχφει για ζνα χρόνο, ςτοιχίηει 10 
ευρϊ και μπορείσ να τθν ανανεϊνεισ κάκε χρόνο μζχρι να κλείςεισ τα 30. Πρόκειται για εκπτωτικι και όχι πιςτωτικι 
ι χρεωςτικι κάρτα. 
 
Ανακάλυψε τθν Ευρϊπθ με τθν Ευρωπαϊκι Κάρτα Νζων! 
Ξε τθν Ευρωπαϊκι Μάρτα Οζων μπορείσ να απολαμβάνεισ ειδικά προνόμια και αγακά τόςο ςτθν Ελλάδα, όςο και 
ςε 37 χϊρεσ του εξωτερικοφ!  
 
Κατάλογοσ εκπτϊςεων 
Ο κατάλογοσ είναι μεγάλοσ! Απλά δείχνεισ τθν Ευρωπαϊκι Μάρτα Οζων και ζχεισ ειδικι ζκπτωςθ ςε προϊόντα, και 
υπθρεςίεσ όπωσ: 

Πολιτιςμόσ: κινθματογράφοι, κζατρα, μουςεία, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ςυναυλίεσ. 
Καταςτιματα: ροφχων, οπτικά, κομμωτιρια, ινςτιτοφτα αιςκθτικισ, γυμναςτιρια, κοςμθματοπωλεία, 
βιβλιοπωλεία, ποδιλατα, είδθ ςπιτιοφ/δϊρων. 
Διαςκζδαςθ/Φαγθτό: εςτιατόρια, μπαρ, καφετζριεσ, club. 
Εκπαίδευςθ: φροντιςτιρια ξζνων γλωςςϊν, ςεμινάρια πλθροφορικισ. 
Τουριςμόσ: ταξιδιωτικά πρακτορεία, ξενοδοχεία, ενοικιαηόμενα δωμάτια, camping, ενοικιάςεισ αυτοκινιτων. 
Υπθρεςίεσ Υγείασ 
  
Διαδικαςία απόκτθςθσ τθσ κάρτασ 

3 τρόποι: 

 Τποβολι online αίτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα: www.europeanyouthcard.gr 

 Αποςτολι με μία φωτογραφία ταχυδρομικά ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 
ΓΙΑ ΣΗΟ ΕΤΡΩΠΑΛΜΗ ΜΑΡΣΑ ΟΕΩΟ: 
ΙΔΡΤΞΑ ΟΕΟΝΑΙΑ ΜΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΞΑΘΗΗ 
ΑΧΑΡΟΩΟ 417,  11143 ΑΘΗΟΑ 

Για τουσ δφο παραπάνω τρόπουσ ο αιτϊν λαμβάνει ειδοποίθςθ από το ταχυδρομείο και εντόσ του χρονικοφ 
ορίου που αναφζρεται ςε αυτιν, παραλαμβάνει τθν κάρτα πλθρϊνοντασ 10 ευρϊ. ε περίπτωςθ που θ κάρτα 
δεν παραλθφκεί ο φορζασ μασ δεν κα προχωρά ςε επαναποςτολι τθσ κάρτασ εκτόσ από εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ. 

 Επίςκεψθ ςτα γραφεία του Ιδρφματοσ Οεολαίασ και Διά Βίου Ξάκθςθσ και επί τόπου απόκτθςθ τθσ κάρτασ. 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα 210 – 2599422/444 
www.europeanyouthcard.gr 

http://www.europeanyouthcard.gr/
http://www.europeanyouthcard.gr/

