
Γιατί μαζί μας στην Μύκονο? 
 
Τα δωμάτια που σας προσφέρουμε 
- Είναι ελεγμένα για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις 
- Προσφέρουμε επιλογές στη διαμονή σας από οικονομικά δωμάτια μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία, σε ιδανικές τοποθεσίες του νησιού 
- Έχουμε εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής 

 
Μεταφορές με λεωφορείο στο λιμάνι του Πειραιά  
- Μόνο με καινούργια πολυτελή τουριστικά λεωφορεία 
- Οι αναχωρήσεις συμπίπτουν ακριβώς με τις ώρες των δρομολογίων των πλοίων για να μην περιμένετε ώρες στο λιμάνι 
- Άφιξη και αναχώρηση μπροστά από το λιμάνι 

 
Επιλέγουμε το ιδανικό πλοίο 
- Επιλέγουμε τα πλοία της γραμμής από Πειραιά, μεγάλα σαλόνια για να καθίσετε στη διαδρομή, εξωτερικοί χώροι για να 
απολαύσετε τη θάλασσα και bars για ό,τι χρειαστείτε. 

 
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια 
- Φροντίζουμε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
- Σας παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

ΜΥΚΟΝΟΣ Το νησί των ανέμων  6 ημέρες  
 

Ειδικά για κατόχους δελτίων  
Κοινωνικού Τουρισμού(ΟΠΕΚΑ) 

 
Γιατί στην Μύκονο? 

 
Γιατί στη Μύκονο μπορείς να επιλέξεις το είδος των διακοπών που θέλεις. Από “χαλαρές” καταστάσεις μέχρι ότι πιο glam έχεις 
συναντήσει..όμορφες παραλίες, watersports, δραστηριότητες, καταπράσινο περιβάλλον, γραφικά χωριά, πάρτυ, beach bar, 
νυχτερινή ζωή, καλό φαγητό. 

 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχουμε εξασφαλίσει για εσάς δωμάτια στη χώρα αλλά και στις πανέμορφες παραλίες, σε αρκετά 
χαμηλές τιμές, όπως επιβάλλει η φετινή χρονιά. Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα και  απολάυστε  διακοπές στη Μύκονο, άνετα, 
οικονομικά και χωρίς κανένα άγχος γιατί είμαστε εμείς εδώ! Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε ημερομηνία και 
να αφήσετε τα υπόλοιπα σε εμάς! 

 

με λεωφορείο



 
 

 
 

Πώς θα πάμε στην Μύκονο; 
 

6 ημέρες-4 διανυκτερεύσεις  
 

αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη για κατόχους Δελτίων Οπεκα 
 
Ημερομηνίες αναχώρησης 31/08,04/09,11/09,24/09,01/10 
 
από την Θεσσαλονίκη στις 23.00-05.30 άφιξη στον Πειραιά και μετά πλοίο από τις 07.30 έως τις 10.00 της 
επομένης. Η επιστροφή από Μύκονο στις 14.15-19.45, άφιξη στον Πειραιά και στη συνέχεια με λεωφορείο 
αναχώρηση στις 22.00-05.00, άφιξη της επομένης στην Θεσσαλονίκη 
 
 
Κάθε ταξιδιώτης οφείλει να βρίσκεται στο σημείο συγκέντρωσης το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα 
αναχώρησης. 
 
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι ανά άτομο για το σύνολο των ημερών και περιλαμβάνουν : 

 Μεταφορά με λεωφορείο προς/από το λιμάνι του Πειραιά  
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή  
 Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας που επιλέξατε 
 Αντίστοιχη διατροφή 
 Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

 
 

Όροι Συμμετοχής 
Απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, μας δίνετε το κουπόνι των 160€ και πληρώνετε την 
διαφορά. Τα κουπόνια πρέπει, υποχρεωτικά να είναι ονομαστικά 

 
 
 

ΟΔΙΚΩΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ 

ΜΥΚΟΝΟΣ  6 Ημέρες – 4 Διανυκτερεύσεις 

                31/08, 04/09, 11/09, 24/09 και 01/10 

       Ξενοδοχεία  Διατροφή 

 
Σεπτέμβριος 

 

 
Οκτώβριος 

 
Τιμή ενήλικα σε 

Δίκλινο Παιδί έως 12 ετών Τιμή ενήλικα σε 
Δίκλινο Παιδί έως 12 ετών 

 
Marina Blue Ornos  

στον Ορνό 
 

Μόνο Διαμονή 
Πρωϊνό + 5€ την 
ημέρα, κατ΄άτομο 

139€ 98€ 109€ 77€ 

 
Hotel Olia 3*   
στον Τούρλο 

(Δωμάτια με θέα Κήπο) 
 

Πρωϊνό 179€ 126€  139€ 98€ 

 
 

Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου με πιστωτική κάρτα 


