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Γιατί να επιλέξω το MENTOR , ενώ μπορώ να το κάνω μόνος μου;

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΒΕΒΑΙΟ ΚΟΣΜΟ
Η δημιουργία ενός ταξιδιού δεν είναι πλέον μια εύκολη διαδικασία. Κανόνες, περιορισμοί, πολλές ιστοσελίδες αναζήτησης πτήσεων, 
δεκάδες ξενοδοχεία, διαφορετικά πρωτόκολλα σε κάθε χώρα και τώρα εμβόλια. Εμείς με την εμπειρία δύο δεκαετιών και πλέον, 
έχουμε εμπειρία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει να συναντήσει ο ταξιδιώτης και αυτή ακριβώς είναι η σημασία του να 
έχετε έναν προσωπικό ταξιδιωτικό σύμβουλο, έναν μέντορα για να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στο ταξίδι σας.

ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ – ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά μας, είναι οι νέες ιδέες μας. Οι άνθρωποι μας έχουν γυρίσει σε όλο τον κόσμο και έχουμε τις 
γνώσεις και τις επαφές για να διασφαλίσουμε ότι οι διακοπές σας είναι μια αναζωογονητική εμπειρία, χωρίς κινδύνους και περιττά 
έξοδα, που θα σας μείνουν αξέχαστες. Όραμα μας η συνεχής ανανέωση να φυσάει διαρκώς στο Mentor και θα κάνει πάντα τα 
καλύτερα να έπονται.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΓΧΟΥΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αφιερώνουμε τον χρόνο που δεν έχετε, για να σχεδιάσουμε ένα ταξίδι για εσάς που ταιριάζει σε κάθε πλαίσιο και αποφεύγοντας τις 
παγίδες και λεπτομέρειες που μπορεί να το καταστρέψουν. Φροντίζουμε μαζί τον προγραμματισμό της απόδρασής σας από την 
καθημερινότητα, για να είναι εύκολη, διασκεδαστική και κυρίως προσαρμοσμένη σε ό,τι πραγματικά επιθυμείτε. Μας λέτε τι 
ονειρεύεστε να κάνετε, που και πότε θέλετε να πάτε, πόσο χρόνο θα θέλατε να διαρκέσει το ταξίδι σας και πόσα επιθυμείτε να 
ξοδέψετε και εμείς θα ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα, ειδικά για εσάς. Τα προγράμματα στα εκδρομικά πακέτα είναι μάλιστα ειδικά 
προσεγμένα, ώστε να πραγματοποιούμε τις επισκέψεις τη σωστή μέρα και ώρα, για να αποφύγουμε προβλήματα όπως ο μεγάλος 
συνωστισμός, κίνηση, κλειστά μουσεία κλπ.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Τα τουριστικά πακέτα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, γιατί όλες οι κρατήσεις έχουν γίνει ως γκρουπ και 
μάλιστα μήνες νωρίτερα, εξασφαλίζοντας έτσι πολύ καλύτερες τιμές. Κάντε μια δοκιμή και θα καταλάβετε!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
O κάθε ταξιδιώτης μας είναι απόλυτα προστατευμένος και βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Παρέχουμε στους ταξιδιώτες 
μας, πέρα από την ασφάλεια αστικής ευθύνης ( που είναι υποχρεωτική από την ΕΕ για όλα τα τουρ. γραφεία ), ταξιδιωτική ασφάλιση, 
αλλά και δυνατότητα ασφάλειας κατά του COVID 19 που προβλέπει από το κόστος νόσησης μέχρι και ακυρώσεις τελευταίας 
στιγμής. Σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε, είστε ασφαλείς μαζί μας.

24ΩΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ – 7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Είμαστε πάντα εκεί για εσάς, σε περίπτωση ερωτήσεων, διευκρινήσεων ή έκτακτης ανάγκης, αρκεί να μη μας ζητήσετε να 
εξαφανίσουμε την Ακρόπολη ή τον Λευκό Πύργο! Από πριν το ταξίδι για την προετοιμασία του, κατά τη διάρκεια για ο,τιδήποτε 
χρειαστείτε, αλλά και μετά από αυτό, έχετε τη δυνατότητα επικοινωνίας με το μέντορά σας, τηλεφωνικώς ή διαδικτυακά, για να σας 
παρέχει την βοήθεια και πληροφορία που επιθυμείτε.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑ
Οι διακοπές και τα ταξίδια δεν είναι μόνο για σωματική ξεκούραση, αλλά και για πνευματική! Οι άνθρωποί μας έχουν κάνει όλη την 
προετοιμασία του ταξιδιού από πριν, επομένως δεν έχετε να σκεφτείτε και να αγχωθείτε για το παραμικρό!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ
Στην εποχή του Covid 19, το πιο σημαντικό που ίσως μάθαμε είναι ότι όλα μπορεί να συμβούν και ο κόσμος να "χαλάσει"! Το ΜENTOR 
σας παρέχει την ασφάλεια, αλλά και την ευελιξία να μπορείτε να ακυρώσετε το ταξίδι σας, χωρίς να ανησυχείτε και για την 
επιστροφή των χρημάτων σας. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πώς τα σχέδια μπορούν να αλλάξουν ξαφνικά και συνεργαζόμαστε στενά 
με τους συνεργάτες μας για να σας προσφέρουμε απόλυτη ηρεμία και απόλυτη ευελιξία όταν έρχεστε μαζί μας.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ
Ο διαδικτυακός κόσμος παρέχει τόσο πολλές πληροφορίες που αυτό αποτελεί μια συνταγή αποτυχίας του ταξιδιού. Ανεπίκαιρες και 
αναξιόπιστες συμβουλές λαμβάνονται ως επιλογή και κριτήριο για πολλούς ταξιδιώτες και αυτό μπορεί να καταλήξει σε δυσάρεστες 
εμπειρίες. Ακόμη, και η συλλογή των σωστών εγγράφων, απαραίτητων για το ταξίδι μπορεί να γίνει με λάθος τρόπο και έτσι τελικά το 
ταξίδι να μη πραγματοποιηθεί ποτέ χωρίς καμία επιστροφή χρημάτων. Οι άνθρωποί μας διαθέτουν τη γνώση, ακόμη και για τα πιο 
απρόσιτα σημεία της γης, για να σας βοηθήσουν να οργανώσετε τα ταξίδια των ονείρων σας, ευέλικτα, ευχάριστα, με ασφάλεια και 
στις καλύτερες τιμές.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΠΕΙΡΟΙ
Οι άνθρωποί μας διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία για να σας προτείνουν και να σας δώσουν όλες τις πληροφορίες για το ταξίδι 
σας, από την κατάλληλη περίοδο του προορισμού που επιθυμείτε να ταξιδέψετε έως τα νέα trend του. Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε 
και δοκιμάζουμε ξανά και ξανά τα μέρη που προσφέρουμε.

Και φυσικά

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ .. ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Στον MENTOR επενδύουμε στην ευτυχία και την ικανοποίηση του κάθε ταξιδιώτη και θέλουμε να είναι σίγουροι ότι κάθε ταξίδι θα 
είναι γεμάτο με θετικές αναμνήσεις. Ακούμε, προτείνουμε, προσαρμόζουμε, καταλαβαίνουμε και στο τέλος γινόμαστε φίλοι με τους 
ταξιδιώτες μας. Δεν είμαστε απλές μηχανές αναζήτησης ή ανώνυμες φωνές. Είμαστε μαζί με το κάθε μέλος της ταξιδιωτικής μας 
ομάδας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι. Για εμάς μία ειλικρινής θετική κριτική, αξίζει περισσότερο από μία κερδοφόρα 
πώληση.

Mε μια ματιά

Ετοιμαστείτε για τις διακοπές που θα σας μείνουν αξέχαστες. To νησί των ανέμων, το νησί των αντιθέσεων και σίγουρα το νησί 
της απόλυτης διασκέδασης. Παραλίες με απίστευτα parties & events, αλλά και ήσυχες παραλίες για τις μέρες του Hangover. Τα 
κάτασπρα σοκάκια της, οι ανθισμένες μπουκαμβίλιες και τα μαγικά της ηλιοβασιλέματα θα σας εντυπωσιάσουν... Και πάνω από 
όλα η χώρα της Μυκόνου, ένα από τα ομορφότερα σημεία της χώρας μας με μία αύρα μοναδική που όπως λένε πολλοί 
οφείλεται στις τεκτονικές πλάκες που βρίσκονται στο συγκεκριμένο νησί. Μην το σκέφτεστε λοιπόν άλλο επιλέξτε το νησί των 
ανέμων για διακοπές αξέχαστες.

Επιλέξτε τη διαμονή σας στη χώρα αν επιθυμείτε να είστε 
δίπλα στα Ματογιάννια και στους Μύλους συνεχώς ή σε 
κάποια από τις προτεινόμενες γειτονικές περιοχές αν 
επιθυμείτε να είστε πιο χαλαροί.
Κάντε κράτηση για ενοικίαση αυτοκινήτου. Κρίνεται ως 
απαραίτητη καθώς σας συμφέρει απόλυτα οικονομικά και 
θα κερδίσετε πολύ χρόνο αναμονής.
Προσπαθήστε να ξυπνήσετε νωρίς το πρωί και να κάνετε 
μία βόλτα στη πανέμορφη χώρα, θα σας μείνει αξέχαστη.
Απαγορεύεται, όπως λένε και οι ντόπιοι, να μην λάβετε 
μέρος σε κάποιο από τα εκατοντάδες πάρτυ που γίνονται 
καθημερινά.
Αν επιθυμείτε ήσυχες παραλίες μπορείτε να επισκεφθείτε 
τη βόρεια μεριά του νησιού.
Εφόσον το πρόγραμμα σας το επιτρέπει σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε τη γειτονική Δήλο και να απολαύσετε ένα 
από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα της ζωής σας.

Highlights
Χώρα Μυκόνου
Μικρή Βενετία
Κάτω Μύλοι
Παραλία Αγράρι
Τα Τρια Πηγάδια

Εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με πτήσεις της Sky 
Express και της Αegean Airlines σε χαμηλές τιμές.
Επιλεγμένα ξενοδοχεία στα καλύτερα σημεία του νησιού 
σε ειδικές τιμές group.
Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριόριστα χλμ σε χαμηλές 
τιμές.
Αναλυτική ενημέρωση για ότι πρέπει να γνωρίζετε για το 
νησί της Μυκόνου.
Ταξιδιωτική ασφάλιση.
Τοπικός συνεργάτης διαθέσιμος για οποιαδήποτε στιγμή 
ανάγκης.

μυκονοσ
Το νησί των ανέμων

4,5&6
ΗΜΕΡΕΣ

YOUR MENTOR SUGGESTS YOUR MENTOR ENSURES

STORY PLACE
Κάθε γωνιά της Μυκόνου αποτελεί και ένα Story Place, το extra tip μας είναι να επιλέξετε
πρωινή ώρα να επισκεφθείτε τους Ανεμόμυλους και τα Ματογιάννια.
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ΜΥΚΟΝΟΣ 
4 ΗΜΕΡΕΣ 

05/07, 30/08, 06/09 

 

12/07, 19/07, 26/07 

02/08, 09/08, 16/08, 23/08 
 

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή 

Τιμή σε 

δίκλινο/τρίκλινο 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή πρώτου 

παιδιού 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε 

μονόκλινο 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε 

δίκλινο/τρίκλινο 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή πρώτου 

παιδιού 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε 

μονόκλινο 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

 

Anatolia 4* 

 

Άνω μερά - 365 / 445 - 545 / 629 395 / 475 - 579 / 659 

Artemis 2* 
Άγιος 

Στέφανος 
- 385 / 465 - 559 / 639 415 / 495 - 599 / 669 

Florence 

Apartments 
Χώρα - 435 / 515 - 589 / 659 455 / 535 - 625 / 689 

Asimina 2*  Τούρλος - 455 / 535 259 / 319 685 / 749 475 / 555 289 / 349 715 / 799 

Giannoulaki 

4* 
Γλάστρος Πρωινό 489 / 569 269 / 329 719 / 769 509 / 589 299 / 359 739 / 799 

Terra Maria Χώρα - 499 / 579 - 729 / 779 525 / 599 - 749 / 799 

 Πτήση Αναχώρησης: Sky Express  13.40-14.45 Πτήση Επιστροφής: Sky Express 15.55-17.05 

 

Rent a Car Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Α’  Κατηγορία  900-1000cc  140 150 

Β’  Κατηγορία 1100-1200cc 150 165 

Γ’  Κατηγορία 1300-1500cc 165 180 

Παραλαβή – Παράδοση ( ίδια ώρα ) στο αεροδρόμιο, με κλιματισμό και με χρήση απεριόριστων χιλιομέτρων. 

ΜΥΚΟΝΟΣ 
5 ΗΜΕΡΕΣ 

01/07, 08/07, 02/09, 09/09 

 

15/07, 22/07, 29/07 

 05/08, 12/08, 19/08, 26/08 
 

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή 

Τιμή σε δίκλινο 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή πρώτου 

παιδιού 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε 

μονόκλινο 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε δίκλινο 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή πρώτου 

παιδιού 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε 

μονόκλινο 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

 

Anatolia 4* 

 

Άνω Μερά - 435 / 515 - 675 / 755 465 / 545 - 699 / 759 

Artemis 2* 
Άγιος 

Στέφανος 
- 455 / 535 - 689 / 769 485 / 565 - 715 / 785 

Florence 

Apartments 
Χώρα - 529 / 599 - 745 / 815 559 / 629 - 779 / 839 

Asimina 2*  Τούρλος - 549 / 629 299 / 359 769 / 839 579 / 659 329 / 489 799 / 869 

Giannoulaki 

4* 
Γλάστρος Πρωινό 595 / 675 319 / 379 845 / 899 625 / 705 349 / 409 869 / 939 

Terra Maria Χώρα - 599 / 679 - 869 / 939 635 / 735 - 899 / 949 

 Πτήση Αναχώρησης: Sky Express  14.20-15.25 Πτήση Επιστροφής: Sky Express 15.15-16.25 

  

Rent a Car Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Α’  Κατηγορία  900-1000cc  185 200 

Β’  Κατηγορία 1100-1200cc 200 220 

Γ’  Κατηγορία 1300-1500cc 225 240 

Παραλαβή – Παράδοση ( ίδια ώρα ) στο αεροδρόμιο, με κλιματισμό και με χρήση απεριόριστων χιλιομέτρων. 

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

 Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρόμιων 35€ κατ’ άτομο. 

 Περιλαμβάνεται μία χειραποσκευή 8 κιλών και μία αποσκευή 15 κιλών κατ’ άτομο. 
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ΜΥΚΟΝΟΣ 
6 ΗΜΕΡΕΣ 

03/07, 28/08, 04/09 

 

10/07, 17/07, 24/07, 31/07 

 07/08, 14/08, 21/08 
 

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή 

Τιμή σε 

δίκλινο/τρίκλινο  

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή πρώτου 

παιδιού 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε 

μονόκλινο 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε 

δίκλινο/τρίκλινο 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή πρώτου 

παιδιού 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε 

μονόκλινο 

Non 

ref/Κανονική 

τιμή 

 

Anatolia 4* 

 

Άνω Mερά - 499 / 579 - 749 / 799 539 / 619 - 779 / 829 

Artemis 2* 
Άγιος 

Στέφανος 
- 525 / 599 - 799 / 849 565 / 639 - 825 / 879 

Florence 

Apartments 
Χώρα - 629 / 699 - 829 / 889 669 / 739 - 859 / 929 

Asimina 2*  Τούρλος - 649 / 719 329 / 389 849 / 899 689 / 759 369 / 429 879 / 949 

Giannoulaki 

4* 
Γλάστρος Πρωινό 699 / 779 349 / 409 935 / 999 735 / 809 389 / 449 995 / 1080 

Terra Maria Χώρα - 715 / 799 - 989 / 1069 749 / 825 - 1025 / 1099 

 Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρόμιων 35€ κατ’ άτομο. 

 Περιλαμβάνεται μία χειραποσκευή 8 κιλών και μία αποσκευή 15 κιλών κατ’ άτομο. 

 Αναχώρησης: Sky Express  13.20-14.25 Πτήση Επιστροφής: Sky Express 15.55-17.05 

Rent a Car Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Α’  Κατηγορία  900-1000cc  225 250 

Β’  Κατηγορία 1100-1200cc 265 280 

Γ’  Κατηγορία 1300-1500cc 285 300 

Παραλαβή – Παράδοση ( ίδια ώρα ) στο αεροδρόμιο, με κλιματισμό και με χρήση απεριόριστων χιλιομέτρων. 

ΙΚΑΡΙΑ 
5 ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

20-30/06 & 01-20/09 

 

01/07,31/08 
 

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή 

Τιμή σε 

δίκλινο/τρίκλινο 

Nonref/ 

Κανονική τιμή 

Τιμή πρώτου 

παιδιού 

Non ref/ 

Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε 

μονόκλινο 

Non ref/ 

Κανονική τιμή 

Τιμή σε 

δίκλινο/τρίκλινο 

Non ref/ 

Κανονική τιμή 

Τιμή πρώτου 

παιδιού 

Non ref/ 

Κανονική 

τιμή 

Τιμή σε 

μονόκλινο 

Non ref/ 

Κανονική τιμή 

Kastro 2* Άγιος Κήρυκος - 295 / 355 190 / 220 435 / 485 349 / 409 220 / 250 465 / 515 

Ikaros Star 2* Γιαλισκάρι Πρωινό 299 / 359 190 / 220 449 / 499 355 / 415 220 / 250 479 / 529 

Atheras 3* Εύδηλος - 309 / 369 190 / 220 489 / 539 415 / 439 220 / 250 519 / 569 

Karras Star 3* 

Garden View 
Αυλάκι/Εύδηλος - 315 / 375 220 / 250 525 / 579 365 / 425 250 / 290 555 / 599 

Karras Star 3* 

Sea View 
Αυλάκι/Εύδηλος - 335 / 395 220 / 250 565 / 619 385 / 445 250 / 290 599 / 649 

Cavos Bay 3* 

Garden View 
Αρμενιστής  Πρωινό 319 / 379 220 / 250 529 / 589 349 / 409 250 / 290 559 / 599 

Cavos Bay 3* 

Sea View 
Αρμενιστής  Πρωινό 349 / 409 220 / 250 589 / 639 395 / 465 250 / 290 629 / 669 

Erofili Beach 3* Αρμενιστής Πρωινό 379 / 439 220 / 250 629 / 669 455 / 515 250 / 290 669 / 719 

 Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρόμιων 35€ κατ’ άτομο. 

 Περιλαμβάνεται μία χειραποσκευή 8 κιλών και μία αποσκευή 23 κιλών κατ’ άτομο. 

 Πτήση Αναχώρησης: Aegean Airlines/Μέσω Λήμνου 09.35-11.55 Πτήση Επιστροφής: Aegean Airlines/Μέσω Λήμνου 12.20-14.40 

 

Rent a Car Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Α’  Κατηγορία  900-1000cc  160 200 

Β’  Κατηγορία 1100-1200cc 180 240 

Γ’  Κατηγορία 1300-1500cc 200 280 

Παραλαβή – Παράδοση ( ίδια ώρα ) στο αεροδρόμιο, με κλιματισμό και με χρήση απεριόριστων χιλιομέτρων. 

 


