
ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΚΑΙ  FLY & DRIVE ΑΠΟ 315€
ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΚΑΙ  FLY & DRIVE ΑΠΟ 295€
ΈΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΚΈΤΟ ΑΠΟ 349€

ΜΥΚΟΝΟΣ ΧΑΝΙΑ
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλωμένη πτήση της Sky Express, 
3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής, διατροφή ανάλογα με την επιλογή σας, 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ.  Δυνατότητα ενοικίασης Ι.Χ. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 45€ & φόρο διαμονής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλωμένη πτήση της Sky Express, 
3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, διατροφή ανάλογα με την επιλογή 
σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου, μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων στα αξιοθέατα του νησιού. Στις διακοπές δεν περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις 
– ξεναγήσεις και μεταφορές. Δυνατότητα ενοικίασης Ι.Χ. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι 
αεροδρομίων 45€ & φόρο διαμονής

4 ΜΈΡΈΣ 4 ΜΈΡΈΣΑΝΑΧ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΝΑΧ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Α Έ Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Α  Π Α Κ Έ Τ Α  Έ Κ Δ Ρ Ο Μ Ω Ν  –  Δ Ι Α Κ Ο Π Ω Ν 

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟΥΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

ΚΑΝΤΈ ΚΡΑΤΗΣΗ ON LINE 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΈΡΔΙΣΈΤΈ ΤΙΣ ΈΙΔΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ 
ΤΟΥ ΈΝΤΥΠΟΥ ΜΑΣ!

Το καλοκαίρι αρχίζει! 



ΈΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΚΈΤΟ ΑΠΟ 299€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΚΑΙ  FLY & DRIVE ΑΠΟ 265€
ΈΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΚΈΤΟ ΑΠΟ 319€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΚΑΙ FLY & DRIVE ΑΠΟ 275€
ΈΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΚΈΤΟ ΑΠΟ 335€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΚΑΙ  FLY & DRIVE ΑΠΟ 255€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΚΑΙ  FLY & DRIVE ΑΠΟ 285€   

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΚΑΙ  FLY & DRIVE ΑΠΟ 199€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΚΑΙ  FLY & DRIVE ΑΠΟ 299€   
ΈΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΚΈΤΟ ΑΠΟ 349€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΚΑΙ  FLY & DRIVE ΑΠΟ 295€

ΈΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΚΈΤΟ ΑΠΟ 329€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΚΑΙ  FLY & DRIVE ΑΠΟ 305€   

ΤΉΝΟΣ

ΠΑΡΟΣ

ΡΟΔΟΣ

ΚΉΘΥΡΑ

ΣΥΡΟΣ

ΙΚΑΡΙΑ

ΝΑΞΟΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΉ

ΓΥΡΟΣ
ΠΈΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ

ΜΉΛΟΣ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλω-
μένη πτήση της Sky Express, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Μύκονο-Τή-
νο-Μύκονο, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 
διατροφή ανάλογα με την επιλογή σας, αρχηγό-συνοδό γραφεί-
ου,  μεταφορά από το αεροδρόμιο στο λιμάνι και αντίστροφα, από 
το λιμάνι στο ξενοδοχείο και αντίστροφα και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων στα αξιοθέατα του νησιού. Δεν περιλαμβάνονται: 
Φόροι αεροδρομίων 45€ & φόρο διαμονής    

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλω-
μένη πτήση της Sky Express, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας, διατροφή ανάλογα με την επιλογή σας ,αρ-
χηγό-συνοδό γραφείου, μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, και 
πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων στα αξιοθέατα του νησιού. Στις 
διακοπές δεν περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
μεταφορές. Δυνατότητα ενοικίασης Ι.Χ. Δεν περιλαμβάνονται: 
Φόροι αεροδρομίων 45€, φόρος διαμονής        

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Aegean 
Airlines, 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, δι-
ατροφή ανάλογα με την επιλογή σας ,αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  
μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, και πλήρες πρόγραμμα επι-
σκέψεων στα αξιοθέατα του νησιού. Στις διακοπές δεν περιλαμ-
βάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και μεταφορές. Δυνατότητα 
ενοικίασης Ι.Χ. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 45€, 
φόρος διαμονής

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Sky Express, 
4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, διατροφή 
ανάλογα με την επιλογή σας, εκπρόσωπο του  γραφείου μας, 
ΦΠΑ. Δυνατότητα ενοικίασης Ι.Χ.     
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 75€, 
φόρος διαμονής

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Sky Express, 
3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, διατροφή 
ανάλογα με την επιλογή σας, εκπρόσωπο του  γραφείου μας, 
ΦΠΑ. Δυνατότητα ενοικίασης Ι.Χ.     
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 75€, 
φόρος διαμονής 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, 
4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, διατροφή 
ανάλογα με την επιλογή σας, εκπρόσωπο του  γραφείου μας, 
ΦΠΑ. Δυνατότητα ενοικίασης Ι.Χ. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι 
αεροδρομίων 35€, φόρος διαμονής

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας ναυλω-
μένη πτήση της Sky Express, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάρο-Νά-
ξο-Πάρο, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 
διατροφή ανάλογα με την επιλογή σας ,αρχηγό-συνοδό γραφεί-
ου ,  μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο, και πλήρες πρόγραμ-
μα επισκέψεων στα αξιοθέατα του νησιού. Στις διακοπές δεν 
περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και μεταφορές. 
Δυνατότητα ενοικίασης Ι.Χ. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αερο-
δρομίων 45€, φόρος διαμονής

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, 
4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, διατροφή 
ανάλογα με την επιλογή σας, εκπρόσωπο του  γραφείου μας, 
ΦΠΑ. Δυνατότητα ενοικίασης Ι.Χ.     
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 45€, φόρος διαμο-
νής

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, 4 
διανυκτερεύσεις με πρωινό, αρχηγό-συνοδό γραφείου,  μεταφορά 
από/προς τα ξενοδοχείο, και πλήρες πρόγραμμα εκδρομών και 
ξεναγήσεων. Στις διακοπές δεν περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις – 
ξεναγήσεις και μεταφορές. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 35€, φόρος διαμονής

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Sky Express, 3 δια-
νυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, διατροφή ανάλογα 
με την επιλογή σας, εκπρόσωπο του  γραφείου μας, ΦΠΑ. Δυνατό-
τητα ενοικίασης Ι.Χ.     
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 75€ , φόρος διαμονής  

4 ΜΈΡΈΣ

4 ΜΈΡΈΣ

5 ΜΈΡΈΣ

5 ΜΈΡΈΣ

4 ΜΈΡΈΣ

5 ΜΈΡΈΣ

   3 ΜΈΡΈΣ

   5 ΜΈΡΈΣ

   5 ΜΈΡΈΣ

   4 ΜΈΡΈΣ

ΑΝΑΧ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ



ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 89€ ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 99€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 135€ ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 149€ 

ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 299€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 99€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 95€ ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 109€

ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 235€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 65€ ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 75€

ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 229€  

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 79€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 159€

ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 165€

ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 129€   

ΚΈΡΚΥΡΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΣΚΟΠΈΛΟΣ

ΑΘΉΝΑ
ΜΟΥΣΈΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΉΣ   

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΠΈΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ 

ΛΈΥΚΑΔΑ

ΚΈΦΑΛΟΝΙΑ 
ΙΘΑΚΉ

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΑΛΟΝΉΣΣΟΣ

ΟΡΈΙΝΉ ΑΧΑΪΑ 
& ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ   

ΝΑΥΠΛΙΟ- ΟΡΈΙΝΉ 
ΑΡΚΑΔΙΑ & ΚΟΡΙΝΘΙΑ   

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  
ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ήγουμενίτσα – Κέρκυρα και αντίστροφα 2, 
3 ή 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την 
επιλογή σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων στα αξιοθέατα του νησιού. Στο πρό-
γραμμα διακοπών δεν περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγή-
σεις και μεταφορές.                                                                       

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  
ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κυλλήνη – Ζάκυνθο και αντίστροφα , 3 ή 4 
διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλο-
γή σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραμμα επισκέ-
ψεων και ξεναγήσεων στα αξιοθέατα του νησιού.  Στο πρόγραμμα 
διακοπών δεν περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  
ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κυλλήνη – Κεφαλονιά τη Κρουαζιέρα Φι-
σκάρδο - Λευκάδα , 3  διανυκτερεύσεις στη Κεφαλονιά και 3 στη 
Λευκάδα με πρωινό,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρό-
γραμμα επισκέψεων και ξεναγήσεων στα αξιοθέατα του νησιού                                                                     

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  
ακτοπλοϊκά εισιτήρια Βόλο – Σκόπελο και αντίστροφα , 2, 3 ή 4 
διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επι-
λογή σας.                                                                    

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  2, 
3 ή 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την 
επιλογή σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων στα αξιοθέατα. Στο πρόγραμμα δι-
ακοπών δεν περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
μεταφορές                                                                     

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  5  
διανυκτερεύσεις με πρωινό, αρχηγό-συνοδό γραφείου, και πλή-
ρες πρόγραμμα επισκέψεων και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα                                                                        

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  2, 
3 ή 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή  ανάλογα με την 
επιλογή σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου  και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα. Στο πρόγραμμα 
διακοπών δεν περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  
ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κυλλήνη – Κεφαλονιά και αντίστροφα , 3 
ή 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή,  αρχηγό-συνοδό 
γραφείου και πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και ξεναγήσεων 
στα αξιοθέατα του νησιού                                                                      

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  
ακτοπλοϊκά εισιτήρια Βόλο – Σκιάθο και αντίστροφα , 2, 3 ή 4 δι-
ανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή 
σας. Στο πρόγραμμα διακοπών δεν περιλαμβάνονται οι περιηγή-
σεις – ξεναγήσεις και μεταφορές                                                                      

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  
ακτοπλοϊκά εισιτήρια Βόλο – Αλόνησσο και αντίστροφα , 3 ή 4 
διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επι-
λογή σας. 

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  
3  διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή  ανάλογα με την 
επιλογή σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα & ασφάλεια 
αστικής ευθύνης.                                                                    

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  3 
ή 4  διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή  ανάλογα με την 
επιλογή σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα                                                                        

3,4,5  ΜΈΡΈΣ

4,5 ΜΈΡΈΣ

7  ΜΈΡΈΣ

3,4,5  ΜΈΡΈΣ

3,4,5  ΜΈΡΈΣ

6 ΜΈΡΈΣ

3,4,5  ΜΈΡΈΣ

5  ΜΈΡΈΣ

3,4,5  ΜΈΡΈΣ

4,5  ΜΈΡΈΣ

4,5  ΜΈΡΈΣ

4,5 ΜΈΡΈΣ

ΑΝΑΧ 17,18,19  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18,19  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 19  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 17,18,19  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 17,18,19  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 16  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 17,18,19  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 17,18,19  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 17,18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 17,18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 17,18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΩΡΟ 
ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ 
ΦΙΣΚΑΡΔΟΚΈΦΑΛΟΝΙΑ

ΛΈΥΚΑΔΑ-ΙΘΑΚΉ
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ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 129€   

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 89€ ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 99€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 95€ ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 109€

ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 99€

ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 109€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 139€

ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 85€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 89€ ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 99€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 115€ ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 129€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 99€ ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 109€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 69€ ΈΚΔΡΟΜΉ ΑΠΟ 79€

ΔΙΑΚΟΠΈΣ ΑΠΟ 265€ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΔΈΛΦΟΙ 
ΟΡΈΙΝΉ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
ΜΈΣΟΛΟΓΓΙ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΈΥΒΟΙΑΣ

ΠΡΈΒΈΖΑ
ΠΑΡΓΑ-ΣΥΒΟΤΑ

ΜΈΤΈΩΡΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ
ΛΙΜΝΉ ΠΛΑΣΤΉΡΑ  

ΒΟΛΟΣ
ΓΥΡΟΣ ΠΉΛΙΟΥ  

ΤΉΝΟΣ  

ΔΈΛΦΟΙ
ΑΡΑΧΩΒΑ-ΘΉΒΑ  

ΑΛΠΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
ΈΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-ΚΑΡΠΈΝΉΣΙ

ΜΑΓΈΥΤΙΚΑ
ΤΟΠΙΑ ΤΉΣ ΠΑΡΓΑΣ  

ΓΙΑΝΝΈΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 
ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ   

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΡΈΣΠΈΣ-ΝΥΜΦΑΙΟ  

ΜΥΚΟΝΟΣ  

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  3  
διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή  ανάλογα με την επι-
λογή σας, αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραμμα επι-
σκέψεων και ξεναγήσεων σε όλα τα αξιοθέατα .                                                                      

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  3 
διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επι-
λογή σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  μεταφορά από/προς το 
ξενοδοχείο, και πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και ξεναγήσεων 
σε όλα τα αξιοθέατα

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  2 
ή 3  διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την 
επιλογή σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων στα αξιοθέατα.Στο πρόγραμμα δι-
ακοπών δεν περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
μεταφορές

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  
3 διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την 
επιλογή σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων  σε όλα τα αξιοθέατα                                                                        

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  2 
ή 3  διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την 
επιλογή σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων στα αξιοθέατα. Στο πρόγραμμα δι-
ακοπών δεν περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
μεταφορές                                      

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  
ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα – Τήνο και αντίστροφα , 3 ή 4 δια-
νυκτερεύσεις με πρωινό,  αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  μεταφορά 
από/προς το ξενοδοχείο, και πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων στα 
αξιοθέατα του νησιού

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  3 
διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επι-
λογή σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου ,  μεταφορά από/προς το 
ξενοδοχείο, και πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και ξεναγήσεων 
σε όλα τα αξιοθέατα.

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  2 
ή 3  διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την 
επιλογή σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων στα αξιοθέατα. Στο πρόγραμμα δι-
ακοπών δεν περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
μεταφορές

Περιλαμβάνονται:Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  2 
ή 3  διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την 
επιλογή σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων στα αξιοθέατα. Στο πρόγραμμα δι-
ακοπών δεν περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
μεταφορές

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  2 
ή 3  διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την 
επιλογή σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων στα αξιοθέατα. Στο πρόγραμμα δι-
ακοπών δεν περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
μεταφορές

Περιλαμβάνονται:Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  2 
ή 3  διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την 
επιλογή σας,  αρχηγό-συνοδό γραφείου και πλήρες πρόγραμμα 
επισκέψεων και ξεναγήσεων στα αξιοθέατα. Στο πρόγραμμα δι-
ακοπών δεν περιλαμβάνονται οι περιηγήσεις – ξεναγήσεις και 
μεταφορές

Περιλαμβάνονται: Πολυτελές λεωφορείο της εταιρείας μας,  
ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα – Μύκονο και αντίστροφα , 3  δια-
νυκτερεύσεις με πρωινό,  εκπρόσωπο του γραφείου & ασφάλεια 
αστικής ευθύνης

4  ΜΈΡΈΣ

3, 4  ΜΈΡΈΣ

3, 4  ΜΈΡΈΣ

3,4  ΜΈΡΈΣ

3,4   ΜΈΡΈΣ

3,4   ΜΈΡΈΣ

3, 4  ΜΈΡΈΣ

3,4 ΜΈΡΈΣ

3, 4 ΜΈΡΈΣ

3, 4 ΜΈΡΈΣ

3,4   ΜΈΡΈΣ

4 ΜΈΡΈΣ

ΑΝΑΧ 18  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18,19 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18,19 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18,19  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18,19  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18,19 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18,19  ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18,19 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΝΑΧ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΛΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ!
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