
Mε μια ματιά
Αδιαμφησβήτητα η νούμερο ένα επιλογή διακοπών στο νεανικό κοινό. Και πως να μην είναι άλλωστε; Μοναδικές παραλίες με 
απίστευτα parties & events μία πανέμορφη χώρα με πολλές επιλογές διασκέδασης και στο σύνολο του ένα νησί που δεν 
κοιμάται ποτέ. Εμείς έχουμε φροντίσει για εσάς όμως να μην κάνετε τίποτα απολύτως, απλά να έχετε καλή διάθεση και να 
περάσετε υπέροχα. Πως θα γίνει αυτό; Το Cyclades bus μας θα σας παραλάβει με βραδινή ώρα αναχώρησης από την πόλη σας, 
έτσι ώστε να μπορέσετε να ξεκουραστείτε στο άνετο λεωφορείο μας έως ότου φτάσουμε στο λιμάνι της Ραφήνας μαζί με τον 
έμπειρο συνοδό του γραφείου μας. Από εκεί θα παραλάβετε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια και θα επιβιβαστείτε στο πλοίο της 
Goldenstarferris που έχουμε επιλέξει αποκλειστικά για τους ταξιδιώτες μας έτσι ώστε να φτάσουν μόλις στις 11.50 στην Ίο και 
να έχουν όλη τους τη μέρα διαθέσιμη. Επίσης, καθώς μας ενδιαφέρει να κάνουμε ότι καλύτερο για τους ταξιδιώτες μας, θα 
παραλάβετε και ένα ειδικό βραχιολάκι με το οποίο θα έχετε ειδικές εκπτωτικές τιμές σε επιλεγμένα μαγαζιά του νησιού! Την 
τελευταία ημέρα έχουμε επιλέξει την ιδανικότερη ώρα επιστροφής στις 15.05 έτσι ώστε να περάσει ανέμακτα το Hangover και 
να έχετε χρόνο για μία τελευταία βουτιά. Στο λιμάνι της Ραφήνας θα σας περιμένει ο συνοδός μας με το λεωφορείο μας, και 
αν τυχόν υπάρξει κάποια απρόσμενη καθυστέρηση του πλοίου μην αγχώνεστε, το λεωφορείο μας δεν φεύγει χωρίς εσάς καθώς 
είναι εκεί αποκλειστικά για εσάς!

Επιλέξτε τη διαμονή σας σε μία από τις προτεινόμενες 
περιοχές σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
Δοκιμάστε φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες σε 
ένα από τα εκατοντάδες μαγαζιά του νησιού.
Περιηγηθείτε στα στενά της κοσμοπολίτικης Ίου και στο 
πανέμορφο λιμάνι της.
Επισκεφθείτε τη Παναγία τη Γκρεμιώτισσα, το εκκλησάκι 
της Αγίας Ειρήνης και τον Φάρο της Ίου.
Επισκεφθείτε ανεπιφύλακτα τις παραλίες Μυλοπότας, 
Μαγγανάρι, Γιαλός, Κουμπάρα, Αγία Θεοδότη & Ψάθη.

Highlights
Παναγία τη Γκρεμιώτισσα
Αγία Ειρήνη
Φάρος Ίου

Μεταφορά με πολυτελή λεωφορεία. Τα λεωφορεία μας 
αναχωρούν από την πόλη σας και σας αφήνουν στο λιμάνι 
της Ραφήνας μπροστά στο πλοίο! Στην επιστροφή σας 
παραλαμβάνουν από το ίδιο σημείο και σας αφήνουν στη 
πόλη σας. 
Συνοδός του γραφείου μας κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς σας, διαθέσιμος για οτιδήποτε χρειαστείτε να 
σας εξυπηρετήσει.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τη Golden Star Ferries.
Επιλεγμένα δωμάτια σε τιμές group στα καλύτερα σημεία 
του νησιού.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το 
νησί της Ίου .
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
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Ένα στολίδι στο πέλαγος
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YOUR MENTOR SUGGESTS YOUR MENTOR ENSURES

STORY PLACE
Διαλέξτε ένα από τα αμέτρητα εκκλησάκια της χώρας, όσο ψηλότερα τόσο καλύτερα 
καθώς η θέα μεγαλώνει και βγάλτε το τέλειο insta story σας ή τη φωτογραφία σας.

CYCLADES
BUS

Το Cyclades Bus αναχωρεί βραδινή ώρα,
ώστε να ξεκουραστείτε στο άνετο

λεωφορείο μας και την επόμενη μέρα
να φτάσετε πρωί στην Ίο με το

γρήγορο πλοίο της Golden Star Ferries
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