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 Είναι το νησί της διασκέδασης, της κοσμοπολίτικης ζωής, αλλά και ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των
Κυκλάδων, καθώς συγκεντρώνει τους περισσότερους τουρίστες από κάθε άλλο νησί του Αιγαίου. Η ξεχωριστή
αρχιτεκτονική των σπιτιών σε συνδυασμό με την πανέμορφη τοποθεσία του νησιού γοητεύει τους επισκέπτες της.
Παρόλη τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη του νησιού, η Μύκονος έχει καταφέρει να διατηρήσει παραδοσιακά
στοιχεία της Κυκλαδίτικης φυσιογνωμίας. 
  Η διαμόρφωση των σπιτιών και τα λιθόστρωτα σοκάκια χαρίζουν νησιώτικο άρωμα. Οι κυκλαδίτικοι ανεμόμυλοι,
οι κόκκινοι τρούλοι και τα αμέτρητα καμπαναριά των εκκλησιών συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα, που τη
συμπληρώνει το λιμάνι του νησιού. 
  Αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις διακοπές σας και μία από τις καλύτερες περιόδους του χρόνου για να ταξιδέψει
κάποιος στο νησί των ανέμων είναι αναμφίβολα η περίοδος του Πάσχα. Χωρίς το συνωστισμό των επόμενων
μηνών του Καλοκαιριού, θα μπορείτε να απολαύσετε τη Βόλτα στα γραφικά λιθόστρωτα στενά της Μυκόνου, τα
κοκτέιλ σας στη Μικρή Βενετία και όχι μόνο, τα θαλασσινά σας σε ένα από τα πολυτελή εστιατόρια του νησιού,
αλλά και καιρού επιτρέποντος το μπάνιο σας στην παραλία με την απαραίτητη άνεση και ποιότητα.

5 ΗΜΕΡΕΣ



Πρωινό και ελεύθερη μέρα στο νησί των ανέμων

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την απευθείας πτήση μας στην Μύκονο.

ΜΥΚΟΝΟΣ

111      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΥΚΟΝΟΣ

Mykonos

2 , 3 , 42 , 3 , 42 , 3 , 4      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη ηηη ηηη

ΜΥΚΟΝΟΣ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

555      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής με την Aegean Airlines.
Μία βαλίτσα 23 κ., μια χειραποσκευή 8 κ. και ένα προσωπικό αντικείμενο, ανά άτομο.
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3*.
Πρωινό καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Μετακινήσεις - Ξεναγήσεις - Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και ΦΠΑ: 40€ κατά άτομο.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά. Για
να εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε
συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την INTERAMERICAN
ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων
λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ .

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛIΝΟ

ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛ.

ΠΤΗΣΕΙΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ
 

13 Απριλίου
OLIA 3* Πρωϊνό 425 325 610

AEGEAN AIRLINES
 

Θεσ/νίκη-Μύκονος
10:20-11:35

 

Μύκονος-Θεσ/νίκη 
 22:45-23:55 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +40€


